KOLEDAR NPZ 2019
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

V 6. in 9. razredu se izvajajo nacionalni preizkusi znanja (NPZ), s katerimi se preverjajo
standardi znanja, določeni z učnim načrtom.
NPZ je za učence 6. in 9. razreda osnovne šole obvezen (razen za učence, ki so vključeni v
prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, /…/ ter za učence
priseljence iz drugih držav, ki v tekočem šolskem letu prvič obiskujejo osnovno šolo v
Sloveniji, v skladu s 64. in 67. členom Zakona o osnovni šoli.
Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje učencev iz SLOVENŠČINE, MATEMATIKE in
NEMŠČINE oz. prvega tujega jezika.
Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje učencev iz SLOVENŠČINE, MATEMATIKE in
TRETJEGA obveznega predmeta, ki ga za vsako šolsko leto 1. 9. določi pristojno ministrstvo.
Učenci 9. razreda OŠ Žetale bodo v šolskem letu 2018/2019 opravljali NPZ iz FIZIKE.
Publikacija »Informacije za učence in starše« je v elektronski obliki. Namenjena je učencem
6. in 9. razreda ter njihovim staršem, dostopna je na spletni strani RIC - Državnega izpitnega
centra (www.ric.si).
Na dan NPZ učenci 6. in 9. razreda počakajo nadzorne učitelje v knjižnici šole.
KOLEDAR IZVAJANJA NPZ za šolsko leto 2018/2019:
TOREK, 7. 5. 2019
ČETRTEK, 9. 5. 2019
PONEDELJEK, 13. 5. 2019
PONEDELJEK, 13. 5. 2019

SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
NEMŠČINA
FIZIKA

6. in 9. razred
6. in 9. razred
6. razred
9. razred

ČAS PISANJA: 8.30 – 9.30
Za učence s posebnimi potrebami pa prilagoditve v skladu z odločbo.
Vsi učenci morajo ostati v učilnici do izteka časa za pisanje.

KOLEDAR NPZ 6. in 9. r – vpogled v naloge/poizvedba/vnos učiteljev ocenjevalcev/razdelitev obvestil
DATUM
PONEDELJEK
3. 6. 2019

TOREK
4. 6. 2019

SREDA
5. 6. 2019

PETEK
7. 6. 2019

9. razred

ČETRTEK
6. 6. 2019

PETEK
7. 6. 2019

PONEDELJEK
10. 6. 2019

6. razred

RIC omogoči učencem, šolam in staršem
dostop do ovrednotenih preizkusov prek
spletnega portala http://npz.ric.si.
Ravnatelj omogoči učencem in staršem
vpogled v ovrednotene preizkuse in dosežke
NPZ-ja na šoli.
RIC omogoči učencem, šolam in staršem
dostop do ovrednotenih preizkusov prek
spletnega portala http://npz.ric.si.
Ravnatelj omogoči učencem in staršem
vpogled v ovrednotene preizkuse in dosežke
NPZ-ja na šoli.
Ravnatelj vnese v spletni program Poizvedbe
NPZ-ja na eRicu šifre preizkusov, pri katerih
učenci uveljavljajo pravico do poizvedbe, in
razloge za poizvedbe.
RIC omogoči učencem, šolam in staršem
dostop do ovrednotenih preizkusov prek
spletnega portala http://npz.ric.si.
Ravnatelj omogoči učencem in staršem
vpogled v ovrednotene preizkuse in dosežke
NPZ-ja na šoli.
Ravnatelj vnese v spletni program Poizvedbe
NPZ-ja na eRicu šifre preizkusov, pri katerih
učenci uveljavljajo pravico do poizvedbe, in
razloge za poizvedbe.
NPZ/6 + 9: Učitelji ocenjevalci na eRicu (http://eric.ric.si; rubrika Učitelji e-vrednotenje)
vnesejo svoje podatke za izdajo potrdila o e-vrednotenju NPZ-ja 2019.

RIC posreduje šolam spremembe
dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ-ju
(po poizvedbah).
Objava Analize dosežkov pri NPZ-ju za
šole na eRicu.
Objava Dodatne informacije za učence o
dosežkih pri. NPZ-ju na http://npz.ric.si.

RIC omogoči učencem, šolam in staršem
dostop do ovrednotenih preizkuso in izpisov
dosežkov učencev prek spletnega portala
http://npz.ric.si.
Ravnatelj omogoči učencem in staršem
vpogled v ovrednotene preizkuse in dosežke
NPZ-ja na šoli.
RIC omogoči učencem, šolam in staršem
dostop do ovrednotenih preizkusov in
izpisov dosežkov učencev prek spletnega
portala http://npz.ric.si
Ravnatelj omogoči učencem in staršem
vpogled v ovrednotene preizkuse in
dosežke NPZ-ja na šoli.
Ravnatelj vnese v spletni program Poizvedbe
NPZ-ja na eRicu šifre preizkusov, pri katerih
učenci uveljavljajo pravico do poizvedbe, in
razloge za poizvedbe.
RIC omogoči učencem, šolam in staršem
dostop do ovrednotenih preizkuso in izpisov
dosežkov učencev prek spletnega portala
http://npz.ric.si.
Ravnatelj omogoči učencem in staršem
vpogled v ovrednotene preizkuse in dosežke
NPZ-ja na šoli.
Ravnatelj vnese v spletni program Poizvedbe
NPZ-ja na eRicu šifre preizkusov, pri katerih

učenci uveljavljajo pravico do poizvedbe, in
razloge za poizvedbe.
PETEK
14. 6. 2019
SREDA
19. 6. 2019

PONEDELJEK
17. 6. 2019

SREDA
19. 6. 2019
SREDA
19. 6. 2019
PETEK
21. 6. 2019
PONEDELJEK
24. 6. 2019
PETEK
28. 6. 2019
PONEDELJEK
1. 7. 2019
PONEDELJEK
2. 9. 2019

SREDA
18. 9. 2019
ČETRTEK
19. 9. 2019
PETEK
25. 10. 2019

Razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ-ju za
učence 9. razreda.
NPZ/6 + 9: Zadnji rok, do katerega šole na eRicu izpolnijo Poročilo o izvedbi NPZ-ja
2018/2019.
NPZ/6 + 9: Šole uničijo preostanek šifer učencev v skladu s Pravilnikom o dokumentaciji v
osnovni šoli.
NPZ/6 + 9: Objava preizkusov znanja in
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov
moderiranih navodil za vrednotenje na
učencev 6. razreda pri NPZ-ja (po
spletni strani Rica. (http://www.ric.si/)
poizvedbah).
Objava Analize dosežkov pri NPZ-ju za šole
na eRicu.
Objava Dodatne informacije za učence o
dosežkih pri NPZ-ju na http://npz.ric.si.
Zadnji rok za ugovor na dosežke učencev 9.
razreda pri NPZ-ju.
NPZ/6 + 9: Zaključek izpolnjevanja anketnega vprašalnika za ravnatelje. POROČILO O
IZVEDBI NPZ za šolsko leto 2018/2019. (http://www.ric.si/ in https://eric.ric.si/)
NPZ/6 + 9: Zadnji dan, ko lahko učenci ali njihovi starši zahtevajo učenčev preizkus znanja iz
preteklega šolskega leta.
ZADNJI DAN POUKA
Razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ-ju za
učence 6. razreda.
Zadnji rok za ugovor na dosežke učencev 6.
razreda pri NPZ-ju.
NPZ/6 + 9: Objava povratne informacije o kakovosti vrednotenja učiteljev ocenjevalcev
(https://eric.ric.si).
Objava ministrovega sklepa o izboru in
določitvi tretjega predmeta, iz katerega se
bo na posamezni šoli preverjalo znanje
učencev 9. razreda z NPZ-jem, na spletnih
straneh MIZŠ-ja (http://www.mizs.gov.si/).
NPZ/6 + 9: Objava publikacije Informacije za
učence in starše (http://www.ric.si/ in
http://eric.ric.si).
NPZ/6 + 9: Rok za imenovanje odgovornih oseb na šoli za izvedbo NPZ-ja 2019/2020
(namestnika ravnatelja za izvedbo NPZ-ja, pomočnika za e-vrednotenje) in podpis Izjave o
varovanju tajnih podatkov oseb na šoli, ki imajo dostop do tajnih podatkov.
NPZ/6 + 9: Rok, do katerega morajo šole v elektronski obliki posredovati RIC-u podatke o
odgovornih osebah za izvedbo NPZ-ja 2019/2020 (http://eric.ric.si).
NPZ/6 + 9: Objava Koledarja NPZ-ja in Navodil za izvedbo NPZ-ja v osnovni šoli na spletnih
straneh RIC-a (http://www.ric.si/) in na eRicu (http://www.eric.ric.si/).

LEGENDA:
 - učitelji ocenjevalci vnesejo svoje podatke za izdajo potrdila o e-vrednotenju
 - velja za 6. in 9. razred
 - opravila v naslednjem šolskem letu za NPZ 2019/2020
 - Razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ

Dostop do rezultatov bo možen v šoli (po dogovoru) ter na spletni strani http://npz.ric.si. Za
dostop potrebujete šifro, ki jo učenec prejme ob nacionalnem preverjanju znanja v šoli ter
enotno matično številko (EMŠO) učenca.

