OBVESTILO ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA IN NJIHOVE STARŠE

Pred nami je nacionalno preverjanje znanja za 6. in 9. razred.
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je za učence obvezen postopek preverjanja
znanja, pri katerem imajo vse učenke in vsi učenci enake možnosti, da pokažejo
svoje znanje. Dosežki NPZ v 9. razredu se lahko upoštevajo tudi kot kriterij za vpis v
1. letnik srednje šole, če bodo imeli učenci v šoli z omejenim vpisom v izbirnem
postopku enako število točk.
Učenci s posebnimi potrebami imajo pravico do prilagoditev NPZ.
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA JE ZA VSE UČENCE ŠESTIH IN DEVETIH
RAZREDOV OBVEZNO IN SE IZVEDE V ENEM ROKU V MESECU MAJU.
Posredujemo vam nekaj pomembnih informacij:

1. DATUMI
TOREK 7. maj 2019 – NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
ČETRTEK 9. maj 2019 – NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
PONEDELJEK 13. maj – NPZ iz angleščine za 6. in 9. razred
3. junij 2019 – objava rezultatov za 9. razred
6. junij 2019 – objava rezultatov za 6. razred
13. junij 2019: razdelitev obvestil o dosežkih za 9. razred
24. junij 2019: razdelitev obvestil o dosežkih za 6. razred

2. URE
Začetek vseh preizkusov je ob 8.30; učenci v šolo pridejo vse dni preverjanja ob
8.10. Čas pisanja je 60 minut.

3. PRIPOMOČKI IN DOVOLJENO GRADIVO
SLOVENŠČINA, ANGLEŠČINA: modro ali črno nalivno pero oz. kemični svinčnik.
MATEMATIKA: modro ali črno nalivno pero oz. kemični svinčnik, svinčnik, radirka,
ravnilo, šestilo, šilček, geo-trikotnik. Uporaba žepnega računala ni dovoljena.
Matematični obrazci in konstante so sestavni del preizkusa znanja.

4. DEJAVNOSTI PO PREIZKUSIH ZNANJA
Učenci imajo po končanih preizkusih pouk.

5. VPOGLED V REZULTATE NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA ZA
ŠOLE, UČENCE IN STARŠE
Vpogled v ovrednotene naloge je učencem in staršem dostopen od 3. do 5. junija
2019 za 9. razred in od 6. do 10. junija 2019 za 6. razred.
Dostop do rezultatov bo možen na spletni strani http://npz.ric.si. Za dostop
potrebujete šifro, ki jo bo učenec prejel ob nacionalnem preverjanju znanja v šoli, in
enotno matično številko (EMŠO) otroka.
Za morebitna pojasnila in vprašanja v zvezi s preizkusi bodo učitelji na voljo staršem
devetošolcev 5. 6. 2019 do 14. ure in staršem šestošolcev 10. 6. 2019 do 14. ure na
šoli oz. po dogovoru.

6. PODROBNE INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE
Državna komisija za vodenje NPZ-ja vsako šolsko leto pripravi knjižico Informacije za
učence in starše, ki je na začetku septembra objavljena na spletnih straneh
Državnega izpitnega centra (http://www.ric.si), prav tako jo najdete tudi na šolski
spletni strani.

pomočnica ravnateljice Katja Perčič Košir

