
NAVODILA ZA UČENCE 6. IN 9. R. OB PISANJU NPZ 

 

NPZ je za učence 6. in 9. razreda obvezno. Opravljajo ga v šoli, v katero so vključeni. Učenci priseljenci, 

katerih materni jezik ni slovenski, in so se v tekočem šolskem letu prvič vključili v 6. ali v 9. razred 

osnovne šole v Sloveniji, ter učenci, ki obiskujejo prilagojeni izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom (NIS), opravljajo NPZ prostovoljno. 

Za učence, ki se izobražujejo na domu, veljajo enaka določila o načinu in trajanju NPZ kakor za druge 

učence.  

Z dosežki učencev na NPZ so učenci, starši in šole seznanjeni na spletni strani http://npz.ric.si. Do 

ovrednotenih preizkusov znanja, informacij o dosežkih in državnih povprečjih pri posameznih 

predmetih (v obliki zapisa pdf) učenci in njihovi starši dostopajo z EMŠO in dodeljeno šifro, ki jo učenci 

prejmejo pri opravljanju prvega predmeta na NPZ v tekočem šolskem letu.  

Učenci 9. razreda bodo do dosežkov lahko dostopali od 8. ure 1. junija do 20. ure 3. junija 2021; učenci 

6. razreda pa od 7. do 9. junija 2021 ob istih urah. Aplikacija bo med poizvedbami in pripravo dodatnih 

informacij za učence zaprta. 

Pred prazniki so učenci 6. in 9. razreda prejeli soglasje za sodelovanje oz. uporabo odgovorov učencev 

v Vprašalniku ob NPZ 2021, ki ga bodo učenci pisali v mesecu maju, po odpisanih preizkusih NPZ. Z 

njim želijo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport zbrati oprijemljive podatke o učinkih 

izobraževanja na daljavo. Šesti in deveti razred sta izbrana zato, da bo mogoče podatke iz vprašalnika 

povezati s podatki o doseganju učnih ciljev in standardov znanja in s tem pripraviti potrebne ukrepe. 

Pri obdelavi podatkov bo Državni izpitni center upošteval vso veljavno zakonodajo s področja varstva 

osebnih podatkov. V kolikor soglasja še niste podpisali, vas prosimo, da to naredite. Soglasje naj učenec 

prinese v šolo razredničarki (najkasneje do 3. 5.). 

Pisanje NPZ je lahko za vse nas dragocena priložnost. Rezultati oz. vaše znanje bo pomembna povratna 

informacija za učence, učitelje in starše. Preverili boste znanje pri posameznih predmetih, katera so 

vaša močna/šibka področja. Na šoli bomo naredili temeljito analizo NPZ, ki nam bo v pomoč pri 

načrtovanju dela za naslednje šolsko leto. V letošnjem letu bo analiza še toliko bolj pomembna, saj 

bodo rezultati med drugim pokazatelj dela pouka na daljavo.  

Več informacij o NPZ najdete na: 

Nacionalno preverjanje znanja – NPZ | Osnovna šola Jurija Dalmatina (oskrsko.si) 

https://www.ric.si/mma/Informacije NPZ 2021 slo/2020082810002541/ 

http://npz.ric.si 
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