
Rokovnik za 3. razred DEJAVNOST 

Od ponedeljka, 18. 10. 2021, 
do ponedeljka, 15. 11. 2021 

Šole se prijavijo na poskusno preverjanje in posredujejo podatke 
o številu učencev, ki bodo opravljali poskusno preverjanje. 

Torek, 7. 12. 2021 Ric sporoči, katere od prijavljenih šol so izbrane med vzorčne OŠ. 

Torek, 22. 3. 2022 
Dostava gradiva na vse šole, ki sodelujejo pri poskusnem 
preverjanju.  
Objava naslovnic preizkusov znanja.  

Ponedeljek, 28. 3. 2022 Poskusno preverjanje iz slovenščine, madžarščine in 
italijanščine. 

Torek, 29. 3. 2022 Pobiranje vzorca fotokopiranih rešenih preizkusov iz slovenščine 
na vzorčnih OŠ.1 

Sreda, 30. 3. 2022 Poskusno preverjanje iz matematike. 

Četrtek, 31. 3. 2022 Pobiranje vzorca fotokopiranih rešenih preizkusov iz matematike 
na vzorčnih OŠ.2 

Ponedeljek, 4. 4. 2022 Objava preizkusa znanja in moderiranih navodil za vrednotenje 
ter začetek vrednotenja slovenščine.  

Četrtek, 7. 4. 2022 
Pomoč na daljavo učiteljem pri vrednotenju slovenščine.3 
Objava preizkusa znanja in moderiranih navodil za vrednotenje 
ter začetek vrednotenja matematike.  

Petek, 8. 4. 2022 Objava preizkusa znanja in moderiranih navodil za vrednotenje 
ter začetek vrednotenja madžarščine. 

Torek, 12. 4. 2022 Pomoč na daljavo učiteljem pri vrednotenju matematike.  

Sreda, 13. 4. 2022 
Pomoč na daljavo učiteljem pri vrednotenju slovenščine.  
Vrednotenje italijanščine.  

Četrtek, 14. 4. 2022 
Pomoč na daljavo učiteljem pri vrednotenju matematike.  
Vrednotenje matematike – prevoda v italijanščino. 

Petek, 15. 4. 2022 
Zaključek vrednotenja slovenščine, matematike in 
madžarščine. 
Začetek reševanja ankete za učitelje. 

Torek, 19. 4. 2022 Pobiranje izpolnjenih obrazcev za točkovanje na vzorčnih OŠ.  

Petek, 22. 4. 2022 Zaključek reševanja ankete za učitelje. 

Petek, 3. 6. 2022 Objava analiz dosežkov poskusnega preverjanja za vzorčne OŠ.  

 

                                                      
1  Šole z italijanskim učnim jezikom in dvojezične OŠ ne pripravijo vzorca fotokopiranih rešenih preizkusov. 
2  Šole z italijanskim učnim jezikom in dvojezične OŠ ne pripravijo vzorca fotokopiranih rešenih preizkusov. 
3  Datumi pomoči na daljavo učiteljem pri vrednotenju se lahko spremenijo. Državni izpitni center bo točna datum 

in uro navedel na obvestilo, ki bo poslano na e-poštne naslove ravnateljev šol pred začetkom vrednotenja. 


