
 
 

 

 
 
 

 

Spoštovani učenci in starši! 

Približuje se NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 2018 in želimo vas dodatno 
seznaniti s potekom. 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je obvezno tako za učence 6. kot 9.r. 

Urnik je naslednji: 

Petek, 4.5.2018 NPZ iz SLOVENŠČINE - 6. in 9. razred 

Ponedeljek, 7.5.2018 NPZ iz MATEMATIKE -  6. in 9. razred 

Sreda, 9.5.2018 NPZ iz ANGLEŠČINE - 6. r. in NPZ iz GLASBENE UMETNOSTI- 9. 

razred 

NAVODILA: 

Učenci pridejo v šolo do 8.00 ure. Ob 8.15 jih v predvidene učilnice razporedijo nadzorni 

učitelji. Preverjanje se prične ob 8.30. uri in poteka 60 minut. Več informacij o posameznem 
preverjanju dobijo učenci pri svojih učiteljih. Razporedi bodo objavljeni na oglasnih deskah, 
uro pred posameznim preverjanjem. Po preverjanju sledi reden pouk. 

Za več informacije je na voljo publikacija "Informacija za učence in starše", ki je dostopna na 

spletni strani Državnega izpitnega centra www.ric.si. 

Nacionalni preizkusi znanja v 6. in 9. razredu se ocenjujejo elektronsko. To dejstvo omogoča 
učencem in njihovim staršem, da s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO na spletni strani 

http://npz.ric.si dostopajo do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja. Učenci bodo šifro 
prejeli prvi dan preverjanja - v petek, 4.5.2018. Šifre bodo prilepili na dodaten prazen list. 
Spomnite jih, da vam to šifro tudi izročijo. 

Učenci 9.r. imajo omogočen dostop do ovrednotenih preizkusov in izpisov dosežkov v torek, 
29.5.2018, učenci 6.r. pa v torek, 5.6.2018 – prek spletnega portala http://npz.ric.si 

Za vpoglede na šoli je predviden naslednji urnik: 

9. RAZRED: Sreda, 30.5.2018 in četrtek, 31.5.2018 (po urniku). 

6. RAZRED: Sreda, 6.6.2018 in četrtek, 7.6.2018 (po urniku). 

http://www.ric.si./mma/Informacije17%20slo/2017083009115753/
http://www.ric.si./
http://npz.ric.si/


 
 

 

 
 
 

  

 

Šola učencem izda poseben dokument Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju 

znanja, ob zaključku šolskega leta in sicer 9. razred - 15.6.2018 in 6. razred - 22.6.2018. 

 Spoštovani STARŠI vzpodbudite vaše otroke, da se na preverjanje pripravijo, da pridejo 
spočiti in se maksimalno potrudijo. 

Njihov uspeh je naše skupno zadovoljstvo. 

 

Ponikva, 19.4.2018 

Andreja Ocvirk, ravnateljica 

  

 


