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IZVEDBENI  NAČRT  ŠOLE  ZA  NPZ 
za šolsko leto 2020/21 
 
 

1. NAČINI SEZNANJANJA UČENCEV, UČITELJEV IN STARŠEV O VLOGI IN IZVEDBI NPZ 
NA ŠOLI: 
Seznanjanje učencev: učitelji predmeta in razredniki, v okviru ur predmeta in na 
razrednih urah, preko okolja »Teams« ter preko oglasne deske in spletnih strani. 
Seznanjanje učiteljev: ravnateljica in pomočnik ravnateljice, individualno in 
skupinsko, preko e-pošte, na pedagoški in planski konferenci. 
Seznanjanje staršev: preko šolske spletne strani, oglasne deske, učiteljev in 
razrednikov. 

 
2. IMENOVANJE NAMESTNIKA RAVNATELJA ZA IZVEDBO NPZ NA ŠOLI IN 

POOBLASTILO ZA PREVZEM IN IZROČANJE GRADIVA NPZ 
Namestnik ravnateljice za izvedbo NPZ na šoli bo pomočnik ravnateljice. 

 
3. IMENOVANJE UČITELJEV, KI BODO VREDNOTILI NALOGE V PREIZKUSIH ZNANJA 

UČENCEV PRI POSAMEZNEM PREDMETU: 
Seznam učiteljev je po navodilih posredovan na Ric, učitelji so o tem obveščeni 
individualno in preko spletne pošte. Priloga. 
 

4. OBLIKOVANJE SKUPIN UČENCEV IN DOLOČITEV PROSTOROV, KJER SE BO 
PREVERJANJE OPRAVLJALO: 
Preverjanja se bo udeležilo 52 učencev 6. razreda, od tega enajst s prilagoditvami in 
štirje tujci in 49 učencev 9. razreda, od tega pet s prilagoditvami in trije tujci. 
Razvrstitev v skupine bo objavljena uro pred začetkom preverjanja na oglasni deski in  
na vratih (učilnic) za posamezne skupine. 
Prostore in skupine določi pomočnik ravnateljice v skladu z navodili. 
 

5. DOLOČITEV NADZORNIH UČITELJEV ZA POSAMEZNO SKUPINO: 
Učitelje v sodelovanju z ravnateljico določi pomočnik ravnateljice v skladu z navodili. 
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6. ZAGOTOVITEV TAJNOSTI PRI SPREJEMANJU,PRENOSU IN HRANJENJU TAJNEGA 
GRADIVA 
Za celoten postopek NPZ je predvidena stopnja varovanja podatkov z oznako TAJNO. 
Vsi, ki bodo imeli dostop do zaupnega gradiva, so dolžni ravnati s Pravilnikom o NPZ 
in Navodili za varovanje tajnih podatkov pri NPZ. 
Ravnateljica oz. njen namestnik zagotovi, da vsi delavci šole, ki imajo dostop do tajnih 
podatkov podpišejo Izjavo o varovanju tajnih podatkov - Izjava o varovanju podatkov 
(RIC.OBR6030-NPZ-3). Izjava je trajne narave in je istim zaposlenim ni potrebno 
podpisovati vsako leto. 

    
7. ORGANIZACIJA VREDNOTENJA PREIZKUSOV: 

 
PGO – pomočnik glavnega ocenjevalca NPZ. 
 
Učitelji: 

IME PRIIMEK PREDMETI RAZRED  

Viktor Benčan Šport 9. razred  

Veronika Hudobreznik Šport 9. razred  

Sonja Istenič Dizdarević Slovenščina 6. razred  

Jana Janša   PGO 

Barbara Jordan Fleten Matematika 6. razred  

Metka Kenda Matematika 6. in 9. r.  

Sandra Kete Slovenščina 6. razred  

Damjan Košir Matematika 9. razred  

Danijel  Lisec Angleščina 6. in 9. r.  

Cirila Lovrič Matematika 9. razred  

Mojca Novak Zgodovina 9. razred  

Teja Pušaver Slovenščina 6. razred  

Laura Rešek Slovenščina 9. razred  

Mojca Štangar Matematika 6. razred  

Bojana Tavčar Matematika 6. razred  

Špela Vodnik Biologija 9. razred  

Helena Žnidaršič Seme   PGO 

 
Kdaj? 

Predmet Razred Prvi dan e-vrednotenja Zadnji dan e-vrednotenja 

SLOVENŠČINA 9. 12. maj 2021, po 9. uri 18. maj 2021 

SLOVENŠČINA 6. 18. maj 2021, po 9. uri 24. maj 2021 

MATEMATIKA 9. 13. maj 2021, po 9. uri 19. maj 2021 

MATEMATIKA 6. 18. maj 2021, po 9. uri 24. maj 2021 

TJA, ANGLEŠČINA 6. 25. maj 2021, po 9. uri 31. maj 2021 

TRETJI PREDMET 9. 20. maj 2021, po 9. uri 25. maj 2021 

 
 



8. ORGANIZACIJA DELA NA ŠOLI V DNEVIH IZVAJANJA NPZ, VREDNOTENJA, 
VPOGLEDOV IN POIZVEDB NPZ: 
Pomočnik ravnateljice skliče nadzorne učitelje ob 7.00 v zbornici in jim razdeli 
navodila, šifre in naloge. Naloge učitelji odprejo v skladu z navodili. 
Učenci, ki rešujejo NPZ pridejo v šolo ob 7.40 uri, ob 8.00 uri pričnejo z reševanjem 
nalog. Na dan izvajanja NPZ je pouk za ostale učence PS v glavni stavbi prilagojen. 
Učenci 7. in 8. razreda, pričnejo s poukom na dneve pisanja NPZ, 2. šolsko uro. Šolski 
prevoz bo  temu prilagojen – urnik bo objavljen na šolski spletni strani.   
 

Predmet Razred Dan, datum Čas Št. učencev in 
skupin 

SLOVENŠČINA 6. razred 4. maj 2021 8.00 do 9.00  (52 in 7 skupin) 

SLOVENŠČINA 9. razred 4. maj 2021 8.00 do 9.00  (49 in 7 skupin) 

MATEMATIKA 6. razred 6. maj 2021 8.00 do 9.00 (52 in 7 skupin) 

MATEMATIKA 9. razred 6. maj 2021 8.00 do 9.00 (49 in 7 skupin) 

TJ ANGLEŠČINA 6. razred 10. maj 2021 8.00 do 9.00 (52 in 7 skupin) 

TJ ANGLEŠČINA 9. razred 10. maj 2021 8.00 do 9.00 (49 in 7 skupin) 

 
 

9. IZVEDBA VPOGLEDOV ZA UČENCE IN STARŠE: 
V dnevih vpogleda bo učencem skupaj s starši in z učiteljem predmeta omogočen 
vpogled v naloge pri pouku, ki bo ta dan v ta namen po potrebi prilagojen. 
Starši bodo o tem obveščeni  z obvestilom na šolski spletni strani.  
Državni izpitni center na dan, določen s koledarjem NPZ-ja, omogoči šolam, učencem 
6. in 9. razreda ter njihovim staršem dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov 
znanja in izpisa dosežkov (v obliki pdf). Do obojega bodo lahko dostopali s pomočjo 
šifre učenca in številke EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si. 
Učenci 6. in 9. razreda opravijo vpogled v preizkuse znanja v elektronski obliki (v 
obliki pdf). Izjema so le preizkusi učencev s posebnimi potrebami, ki jih ni mogoče 
digitalizirati – le-ti bodo imeli na vpogledu ovrednoten preizkus znanja v tiskani obliki. 
Razpored vpogledov bo organiziran tako, da imajo učenci možnost vpogleda v vse tri 
predmete.  
Za vpoglede učencev 6. in 9. razreda bo skladno s koledarjem NPZ-ja na voljo več 
dni. 

 
10. ANALIZA DOSEŽKOV UČENCEV, KI JE PODLAGA ZA NAČRTOVANJE STROKOVNEGA 

DELA 
Julija pripravi strokovni aktiv analizo izvedbe NPZ, ki predstavlja podlago za 
načrtovanje strokovnega dela pri posameznih predmetih. Ravnateljica poročilo vključi 
v letno poročilo šole. 

 
Izvedbeni načrt bomo dopolnjevali ali spremenili v primeru dodatnih navodil Ministrstva 
za šolstvo, ZRSŠ, NIJZ ali RICa. 

 
 

 

 



 

KOLEDAR NPZ 2020/21 (pomembni datumi za učence in starše) 

 

 september 2020 Objava sklepa ministra o izboru predmetov ter določitev tretjega predmeta 

pri NPZ za   9. razred na posamezni šoli (http://www.misz.gov.si) 

4. maj 2021 

6. maj 2021 

10. maj 2021 

10. maj 2021 

– NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred 

– NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 

– NPZ iz tretjega predmeta /  za 9. razred 

– NPZ iz tujega jezika za 6. razred 

1. junij 2021 

1. do 4. junij (do 

12. ure) 2021 

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.  

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge 

NPZ za 9. razred in uveljavljanje pravice do poizvedbe. 

 

7. junij 2021 

 7. do 10. junij 

(do 12. ure) 2021 

 

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu. 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge 

NPZ za 6. razred in uveljavljanje pravice do poizvedbe 

15. junij 2021 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 9. razreda 

24. junij 2021 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda 

 

 
PRILOGE: 

 Podrobnejša navodila o šolskem koledarju za izvedbo nacionalnega preverjanja 
znanja za učence 6.  in 9. razreda (NPZ) v šolskem letu 2020/21 

 Koledar NPZ http://www.ric.si/preverjanje_znanja/koledar_npz/ 

 Navodila za izvedbo NPZ in informacije za učence in starše 
http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/ 

 Nadzorni učitelji za posamezno skupino 

 Obrazci v skladu z Navodili za izvedbo NPZ 

 Zapisnik o preverjanju 

 Analiza dosežkov - kot del letnega poročila o realizaciji LDN (po NPZ-jih) 

http://www.ric.si/preverjanje_znanja/koledar_npz/
http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

