NACIONALNI PREIZKUSI BODO POTEKALI V NASLEDNJIH
TERMINIH:
Redni rok:
MATEMATIKA: torek, 7. 5. 2013 za 6. in 9. razred
SLOVENŠČINA: četrtek, 9. 5. 2013 za 6. in 9. razred
GEOGRAFIJA: torek, 14. 5. 2013 za 9. razred
ANGLEŠČINA: torek, 14. 5. 2013 za 6. razred
Naknadni rok
(Samo 9. razred, le tisti učenci, ki se zaradi bolezni ali drugih
opravičljivih razlogov, nastali pred kratkim, niso mogli
udeležiti rednega roka. O upravičenosti razlogov odloča
ravnateljica na podlagi ustreznih mnenj in dokazil.)
MATEMATIKA: četrtek, 30. 5. 2013
SLOVENŠČINA: petek, 31. 5. 2013
GEOGRAFIJA: ponedeljek, 3. 6. 2013
Dostop do ovrednotenih preizkusov znanja za starše in
učence 9. razreda: Državni izpitni center v letošnjem letu omogoča
vpogled v elektronsko ovrednotene preizkuse znanja (v obliki pdf) v
sredo, 29. 5. in četrtek, 30. 5. 2013. Do obojega se dostopa s
pomočjo šifre učenca, ki jo dobi prvi dan preverjanja znanja,
in številke EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si
Preizkuse znanja učencev 9. razreda s posebnimi potrebami, ki jih ni
mogoče digitalizirati (npr. povečava iz A4 na A3), bo mogoče
pogledati le na šoli v fizični obliki.
Vpogled v ovrednotene preizkuse znanja na šoli:
 za učence – sreda, 29. 5. 2013 (9. a, b, d) in četrtek, 30. 5.
2013 (9. c in 6. razred)
 za starše – četrtek, 30. 5. 2013 od 7.30 do 8. 15 in od 17.00
do 18.00

Kaj je nacionalno preverjanje znanja (NPZ)?
NPZ je zunanje pisno preverjanje znanja učencev ob koncu drugega in
tretjega obdobja osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem
učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja
pod enakimi pogoji in ob istem času za vse učence v državi.

Kateri so cilji NPZ ?
Cilj NPZ je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, s katero
želimo:
• prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja,
• pomagati pri učinkovitem sprotnem preverjanju kakovosti učnih
načrtov,
• prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse
učence,
• prispevati k bolj enotnim kriterijem učiteljevega ocenjevanja znanja,
• razvijati sposobnosti učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.

Kdo opravlja NPZ in kje?
Ob koncu drugega obdobja opravljajo učenci 6. razreda NPZ
prostovoljno. Ob koncu tretjega obdobja je NPZ obvezno za vse
učence 9. razreda.
Učenci opravljajo NPZ na šoli, v katero so vključeni.
Za učence, ki se izobražujejo na domu, veljajo enaka določila glede
načina in trajanja NPZ kot za druge učence.

Izbrani tretji predmet, iz katerega bodo učenci
9. razreda naše šole opravljali nacionalno
preverjanje znanja v šolskem letu 2012/2013 je

GEOGRAFIJA.

