
NPZ  2016 



Datumi 

• matematika: 4. maj 2016 

• slovenščina: 6. maj  2016 

• likovna umetnost: 10. maj 2016 

 



Namen  

• Preverjanje kakovosti učnih načrtov 

• Prispevati k izboljšavam poučevanja, učenja 

• Prispevati k enotnejšemu ocenjevanju učiteljev 

• Razvijati sposobnost kritičnega vrednotenja lastnih 

dosežkov 

• Dati povratno informacijo vsem 



Značilnosti 

• Obvezno  za 6. in 9. razred(ni več naknadnega roka), 

razen za učence tujce 

• Tretji predmet v 9. razredu določi minister 

• Celoten postopek prijave in izvedbe izpelje šola, 

vrednotenje izvede Republiški izpitni center, informacijo 

posreduje zopet šola 

• Traja 60 minut če ni drugače določeno. 

• Rezultat je izražen v odstotnih točkah. 

 



Značilnosti 

• Učenci s posebnimi potrebami imajo prilagoditve 

• Preverjajo se različne vrste znanja (razumevanje, analiza, 

povezovanje, …) 

• Šola skupaj s spričevalom ob koncu leta izda obvestilo o 

dosežkih 

• Dosežka se ne more spreminjati v oceno  

• Šole ob koncu leta v namen analize dobijo dodatne 

analize dosežkov, grafe,… 

• Dokumentacija se hrani eno leto 

 



Roki: 

• NPZ roki: 

matematika: sreda, 4. maj  

slovenščina: petek, 6. maj  

likovna umetnost: torek, 10. maj  

 

• Seznanitev z rezultati: 31. maj  

• Omogočen vpogled učencem in staršem: 31. maj do 2. 

junij 

• Rezultati: 7. junij 



Kaj dajo informacije 

• Učencu in staršem: dodatna informacija o znanju ki 

temelji na enakih pogojih za vse učence da lahko kritično 

ovrednoti svoje delo 

• Učitelju: dodatna informacija o doseganju standardov 

znanja, kritično ovrednotenje lastnega poučevanja, 

povratna informacija o realnosti ocenjenjavanja, 

umeščanje spoznanj v delo 

• Šoli: ovrednotenje okolja in dela šole, pomoč pri 

načrtovanju, izboljšavah… 

 



Potek 

• Jutranji sestanek učiteljev 

• Objava seznamov učencev in prostorov 

• Prihod učencev v razrede ob 8. 45 

• Začetek preverjanja ob 9.00 

• Zaključek preverjanja ob 10.00 (razen pri UPP) 

• Učitelji v razredih zapečatijo naloge in jih oddajo 
ravnatelju 

• Učenci imajo malico in nadaljujejo s poukom 3. šolsko uro 

• Pošta prevzame zapečatene ovojnice s preizkusi v 
zapečateni vreči ob ca. 12. uri 

• Med 31. 5. in 2. 6. vpogled, učitelji javijo napake pri 
vrednotenju ravnatelju, ki jih vnese v aplikacijo 

 


