Spoštovani starši in učenci 6. in 9. razreda.
Pred nami je nacionalno preverjanje znanja.
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.
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA JE ZA VSE UČENCE ŠESTIH IN DEVETIH RAZREDOV OBVEZNO IN
SE IZVEDE V ENEM ROKU V MESECU MAJU.
Posredujemo še nekaj pomembnih informacij:
1. Datumi
SREDA, 4. maj – NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
PETEK, 6. maj – NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
TOREK, 10. maj – NPZ iz angleščine za 6. razred,
NPZ iz tehnike in tehnologije za 9. razred
31. 5. do 2. 6. – seznanitev učencev in staršev 9. razreda z dosežki in uveljavljanje pravice do
vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge
7. do 9. 6. – seznanitev učencev in staršev 6. razreda z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v
učenčeve ovrednotene pisne naloge
15. 6. - razdelitev obvestil o dosežkih za 9. razred
24. 6. - razdelitev obvestil o dosežkih za 6. razred
2. Ure
Začetek vseh preizkusov je ob 8.00; učenci vse dni preverjanja znanja v šolo pridejo ob 7.40 in v
jedilnici počakajo na učitelje spremljevalce. Čas pisanja je 60 minut.
Po končanem pisanju imajo naprej pouk po urniku.
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.
TEHNIKA: modro ali črno nalivno pero oz. kemični svinčnik, svinčnik, radirka in šilček.

5. Dostop do ovrednotenih preizkusov znanja za šole, učence in starše ter vpogledi na
šolah
Vpogledi učencev v ovrednotene preizkuse znanja potekajo v elektronski obliki. Šola jih organizira v
računalniški učilnici, tako da ima vsak učenec svoj računalnik, na katerem odpre spletno stran
http://npz.ric.si in se prijavi s svojo šifro in številko EMŠO. Na enak način boste starši in učenci
lahko dostopali do ovrednotenih preizkusov tudi doma.
Skladno s Koledarjem nacionalnega preverjanja znanja 2021/2022 so za vpoglede na šolah
predvideni za 9. razred dnevi od 31. 5. do 2. 6. 2022 in za 6. razred od 7. 6. do 9. 6. 2022.
Za morebitna vprašanja in pojasnila vam bodo na voljo tudi učitelji posameznih predmetov preko esporočil ali telefona.
6. Podrobne informacije za učence in starše
Državna komisija za vodenje NPZ 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.
Dobre dosežke na letošnjem NPZ želim vsem, še prej pa mirne in sproščujoče počitnice.
Katja Perčič Košir, pomočnica ravnateljice

