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IZVEDBENI NAČRT OSNOVNE ŠOLE IVANA CANKARJA TRBOVLJE ZA 

ORGANIZACIJO IN IZVEDBO NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA  

v šolskem letu 2020 / 2021 

 

Carol S. Dweck v svoji knjigi Moč miselnosti (Založba Učila International, 2016) pravi, "da se 

ljudje delimo na tiste s togo in tiste s prožno miselnostjo. Tisti s togo miselnostjo menijo, da 

enkratni test meri kako pameten sem in kako pameten bom, ko odrastem. Tisti s prožno 

miselnostjo pa menijo, da test meri neko pomembno sposobnost, nikakor pa tega, kako pameten 

sem ali kako pameten bom, ko odrastem. Nikakor ni testa, ki bi lahko to naredil." (stran 43) 

 

NPZ je zunanje pisno preverjanje znanja učencev ob koncu drugega in tretjega VIO osnovne 

šole. Učenci šestega in devetega razreda naše šole obvezno opravljajo nacionalno preverjanje 

znanja iz treh predmetov:  

- 6. razred: slovenščina, matematika in tuji jezik angleščina, 

- 9. razred: slovenščina, matematika in šport. 

Pisno preverjanje znanja poteka le v enem roku.  

Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem v slovenski osnovni šoli enake možnosti 

izkazovanja znanja, saj se izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v slovenskih 

osnovnih šolah. 

Cilji NPZ-ja: 

- preveriti doseganje standardov znanja, določenih z učnimi načrti in pridobiti dodatne 

informacije o kakovosti znanja učencev; 

- dobiti dodatne informacije za zagotavljanje kakovostnega poučevanja, učenja in znanja; 

- pomagati pri sprotnem preverjanju kakovosti učnih načrtov; 

- prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učence v slovenskih 

osnovnih šolah; 

- prispevati k enotnejšim merilom učiteljev pri ocenjevanju znanja;  

- razvijati sposobnosti učencev za kritično presojo lastnih dosežkov. 

V enem dnevu lahko učenec opravlja le en izpit. Čas reševanja posameznega pa je 60 minut 

brez premora. 

Pri pisanju NPZ-ja ni dovoljena uporaba pisal "piši-briši", saj v določenih primerih besedilo 

pozneje v celoti izgine iz preizkusa. 

 
Način seznanjanja učencev, učiteljev in staršev o vlogi 

in izvedbi NPZ-ja na šoli 

- 1. roditeljski sestanek: razredničarki (6. A, 6. B: 9. 9. 

2020 in 9. A razred: 10. 9. 2020):  

– osnovna ustna predstavitev; 

- 1. sestanek sveta staršev (10. 9. 2020, ustna 

predstavitev: ravnateljica); 

- svetovalna delavka  Staša Doležalek; 

- razredni in predmetni učitelji (med vsebinskimi 

pripravami na NPZ); 

-individualno (po potrebi/interesu). 

Imenovanje namestnice za izvedbo NPZ-ja Namestnica ravnateljice za izvedbo NPZ-ja je 

svetovalna delavka Staša Doležalek, imenovana s 

sklepom ravnateljice (10. 11. 2020); vnaša podatke v 



e-RIC, evidentira učence s posebnimi potrebami med 

izvajanjem NPZ, obvešča učitelje in učence o izvedbi, 

sodeluje z nadzornimi učitelji, obvešča učence in 

starše o rezultatih, dostopu do rezultatov, beleži 

evalvacije. 

- priloga 2 tega izvedbenega načrta 

Imenovanje pooblaščenk, ki sprejemata in izročata 

gradiva NPZ-ja 

Pooblaščenki sta delavki v tajništvu / računovodstvu 

šole: Petra Karba in Marjana Mastnak; prejmeta 

pisno pooblastilo (z dne 10. 11. 2020). 

- priloga 1 tega izvedbenega načrta 

Imenovanje pomočnika, ki bo skrbel za nemoten potek 

e-vrednotenja na šoli in učitelje seznanil s tehničnim 

delom uporabe programa za e-vrednotenje 

Pomočnik za e-vrednotenje je Gašper Ovnik; 

imenovan s sklepom (dne 10. 11. 2020). 

- priloga 3 tega izvedbenega načrta 

Imenovanje šolskega administratorja za namestitev 

programa za slušno preverjanje znanja in prenos 

datotek mp3 

Gašper Ovnik (sklep ravnateljice z dne 10. 11. 2020) 

- priloga 3 tega izvedbenega načrta 

NPZ/6 + 9: Rok za elektronsko posredovanje podatkov 

o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ 

(eRic: program Prijava na NPZ in Vpis); 

NPZ/6 + 9: Rok za elektronsko posredovanje podatkov 

o učencih s posebnimi potrebami (program za prijavo 

učencev s posebnimi potrebami – Prijave KPP)  

30. 11. 2020; Staša Doležalek-namestnica za 

izvajanje NPZ, 

pomoč: tajnica VIZ: Petra Karba 

NPZ/ 6+9: Rok, do katerega šole preverijo število 

prijavljenih učencev na NPZ po predmetih in odpravijo 

morebitne napake v programu Prijava na NPZ in Vpis. 

5. 1. 2021, ravnateljica in namestnica Staša 

Doležalek 

NPZ/6 + 9: Začetek prijav učiteljev ocenjevalcev, ki 

bodo vrednotili preizkuse učencev 6. in 9. razreda, v 

programu Prijava na vrednotenje NPZ na eRicu 

(http://eric.ric.si). 

20. januar 2021, ravnateljica  

Zadnji roke za preverjanje ustreznosti prilagoditev za 

učence s posebnimi potrebami 

12. februar 2021; šolska svetovalna delavka 

NPZ/6 + 9: RIC po e-pošti pošlje šolam podatke o 

poimenskih prijavah učencev na NPZ.  

NPZ/6 + 9: RIC objavi Izpis izbranih učiteljev za e-

vrednotenje (http://eric.ric.si).  

NPZ/6 + 9: RIC pošlje ravnateljem podatke 

(uporabniško ime in geslo) za dostop do programa za 

e-vrednotenje za učitelje.  

NPZ/6 + 9: Pomočniki za e-vrednotenje začnejo na 

šolah usposabljati učitelje ocenjevalce za uporabo 

programa za e-vrednotenje.  

1. marec 2021 

Podrobnejši izvedbeni načrt za izvajanje NPZ na šoli maj 2021, ravnateljica in namestnica 

Oblikovanje skupin učencev in določitev prostorov, kjer 

se bo opravljal NPZ 

Učiteljica matematike Jožica Rovšek in ravnateljica; 

pred pisnim preverjanjem znanja; maj 2021 

Določitev nadzornih učiteljev za posamezne skupine 

učencev 

Ravnateljica; pred pisnim preverjanjem znanja; maj 

2021. 

Zagotavljanje zaupnosti pri sprejemanju, prenosu in 

hranjenju tajnega gradiva 

Ravnateljica, šolska  svetovalna delavka, tajnica VIZ, 

računovodkinja, vsi učitelji; celo šolsko leto. 

Zagotovitev varovanja tajnih podatkov Delavci podpišejo Izjavo o varovanju tajnih podatkov  

- priloga 4 tega izvedbenega načrta 

Organizacija e-vrednotenja preizkusov  Ravnateljica, maj 2021, pisno – podrobnejši izvedbeni 

načrt. 

Usposabljanje učiteljev za e-vrednotenje april, maj 2021; pomočnik za e-vrednotenje Gašper 

Ovnik. 



Zagotovitev ustrezne računalniške opreme za e-

vrednotenje 

Pomočnik za e-vrednotenje Gašper Ovnik in ROID 

Matic Lenič, maj 2021-pred pričetkom e-vrednotenja 

Potek NPZ-ja Ravnateljica, namestnica, nadzorni učitelji, tajnica 

VIZ (Petra Karba) 

Organizacija vrednotenja preizkusov  Ravnateljica, maj 2021, pisno - podrobnejši izvedbeni 

načrt 

Organizacija dela na šoli v dneh izvajanja NPZ-ja, 

vrednotenja, vpogledov in poizvedb o NPZ-ju 

Ravnateljica in učiteljica matematike, Jožica Rovšek, 

maj 2021, pisno - podrobnejši izvedbeni načrt 

Izvedba vpogledov za učence in starše 

(1., 2. in 3. junij 2021 za 9. razred /  

7., 8., 9. junij 2021 za 6. razred 

Ravnateljica in učiteljica matematike, Jožica Rovšek, 

maj 2021, podrobnejši izvedbeni načrt 

Posredovanje podatkov po poizvedbah 

(9.. junij 2021: 9. razred; 15. junij 2021: 6. razred) 

Učitelji posameznih predmetov 

Analiza dosežkov NPZ-ja na ravni šole Učitelji in ravnateljica oziroma namestnica s pomočjo 

dokumentov na eRicu; junij 2021. 

Poročilo o organizaciji in izvedbi NPZ-ja na šoli Ravnateljica, junij 2021, anketni vprašalnik na eRicu. 

 

 

Koledar: izvajanje NPZ 

9. razred 6. razred  

slovenščina  4. 5. 2021 slovenščina  4. 5. 2021 

matematika  6. 5. 2021 matematika  6. 5. 2021 

šport           10. 5. 2021 tuji jezik angleščina  10. 5. 2021 

 

Izvajanje e vrednotenja NPZ: 

9. razred  6. razred 9. razred  6. razred 9. razred  6. razred 

slovenščina 

12. 5. 2021 

13. 5. 

14. 5.  

17. 5. 

18. 5. 

slovenščina 

18. 5. 2020 

19. 5.  

20. 5. 

21. 5. 

24. 5. 

matematika 

13. 5. 2021 

14. 5.  

17. 5.  

18. 5.  

19. 5. 

matematika 

18. 5. 2021 

19. 5. 

20. 5. 

21. 5. 

24. 5. 

šport 

20. 5. 2021 

21. 5. 

24. 5. 

25. 5.  

 

TJA 

25 5. 2021 

26.. 5.  

27. 5. 

28. 5 

31. 5. 

 

1., 2. in 3. junij 2021: pravica do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. 

razredu in ravnateljeva zahteva po poizvedbi posameznih dosežkov. 

9. 6. 2021: RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev 9. razreda. 

15. 6. 2021: Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda. 

 

7., 8., 9. junij 2021: pravica do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu 

in ravnateljeva zahteva po poizvedbi posameznih dosežkov. 

15. 6. 2021: RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev 6. razreda. 

24. 6. 2021: Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda. 

 

 

Strokovni delavci šole seznanjeni z izvedbenim načrtom šole za NPZ na sestanku 10. 11. 

2020. 

 

 

mag. Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica 

 

 
 


