
 
  

 

 

Spoštovani starši devetošolcev!  

Približuje se čas, ko bodo učenci 6. in 9. razreda opravljali nacionalno preverjanje znanja (v 

nadaljevanju NPZ). NPZ zakonsko opredeljujeta  Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o 

nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli in je za učence 6. in 9. razreda obvezno.  

Kaj je NPZ? 

NPZ  je zunanje pisno preverjanje znanja učencev ob koncu 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega 

obdobja OŠ. Postopek izvedbe zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju 

znanja, saj se preverjanje izvaja pod enakimi pogoji in ob istem času za vse učence v državi. 

 

Kaj je cilj 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. 

 

Na kaj vpliva rezultat NPZ? 

Sam dosežek ne vpliva na uspeh učenca niti na možnosti prehoda v srednjo šolo. Temeljni 

smisel preverjanja je, da vsi skupaj, učenci, starši in učitelji, preverimo, kako uspešni smo pri 

doseganju ciljev in standardov, določenih z učnimi načrti, ter kakšna je kakovost poučevanja 

in učenja. Dosežki so za učence koristni, ker jim pokažejo njihova močna področja, pa tudi 

katerim področjem bi bilo treba posvetiti več pozornosti.  

Ob koncu 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja bodo učenci preverjali svoje znanje iz: 

 MATEMATIKE, 

 SLOVENŠČINE, 

 ANGLEŠČINE. 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO448.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV6684.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV6684.html


 
  

 

Datumi preverjanja v šolskem letu 2014/2015 so: 

MATEMATIKA: TOREK, 5. MAJ 2015 ob 8:30 

SLOVENŠČINA: ČETRTEK, 7. MAJ 2015 ob 8:30 

ANGLEŠČINA: PONEDELJEK, 11. MAJ 2015 ob 8:30 

 

Pri prvem preverjanju znanja bodo učenci dobili tudi prazne listke, na katere bodo prilepili 

šifro za dostop do ovrednotenih preizkusov znanja in dosežkov NPZ-ja. Te listke s šifro NAJ 

UČENCI SHRANIJO, saj bodo le tako lahko dostopali do ovrednotenih preizkusov. 

Seznanitev učencev in staršev z dosežki učencev pri NPZ-ju in uveljavljanje pravice do 

vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse (v obliki pdf ) bo 2., 3. in 4. JUNIJA 2015. Do 

ovrednotenih preizkusov boste lahko dostopali s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO na 

spletni strani http://npz.ric.si. 

Vpogled v ovrednotene preizkuse za starše in učence bo v sredo, 

3. JUNIJA, od 14.00–16.30 na Osnovni šoli Ormož. 

 

Preizkuse znanja učencev s posebnimi potrebami, ki jih ni mogoče digitalizirati, bo 

pooblaščenec Državnega izpitnega centra – Pošta Slovenije šolam dostavila dan pred 

vpogledi. 

Dosežki učencev 9. razreda so izraženi v absolutnih in odstotnih točkah. Šola učencu izda 

Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k zaključnemu 

spričevalu 9. razreda.  

Več informacij o NPZ  lahko najdete na spletnem naslovu: 

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

Sanja Miškovič, prof.,                                                                       Majda Podplatnik Kurpes, prof.,  

šolska svetovalna služba                                                                  ravnateljica OŠ Ormož 

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

