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Trbovlje, 19. 3. 2021
Številka dokumenta: 6000/170/2021
PODROBNEJŠI IZVEDBENI NAČRT OSNOVNE ŠOLE IVANA CANKARJA TRBOVLJE
ZA NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – PILOTNO ELEKTRONSKO
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
šolsko leto 2020/2021,
6. in 9. razred
V skladu z odločitvijo MIZŠ se v šolskem letu 2020/2021 izvede NPZ. Prvotni razmislek o obliki
(elektronsko ali klasično) je bil zaključen z odločitvijo MIZŠ (okrožnica številka 6030-1/2021/34, z
dne 16. 3. 2021), da se v šolskem letu 2020/2021 izvede klasičen način NPZ, in sicer v predvidenem
roku (maja 2021), pred tem pa se izvede pilotno elektronsko nacionalno preverjanje znanja za učence
6. in 9. razreda osnovne šole.
V skladu s posredovanim razporedom (RIC, elektronski dopis: prijave.os@ric.si: Pilotno testiranje
termini, 11. 3. 2021) in v skladu z Navodili za izvedbo e-testiranja za učence 6. in 9. razreda (RIC,
elektronski dopis Matejka Žagar 17. 3. 2021), so spodaj zapisana predvidena navodila za izvedbo
pilotnega e‐testiranja za učence 6. in 9. razreda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje.
Morebitne spremembe bodo narejene v ponedeljek, 22. 3. 2021, oz. v sredo, 24. 3. 2021 (z
upoštevanjem aktualne kadrovske situacije v zavodu).

E-test je sestavljen iz nalog iz treh različnih predmetov (slovenski jezik, matematika, tuji
jezik angleščina), na koncu pa sledi kratek vprašalnik o reševanju e‐testa.
Analiza vprašalnika bo pripravljena v anonimizirani obliki.

Pilotno e‐testiranje je namenjeno spoznavanju učencev z različnimi tehnikami reševanja
nalog v e‐obliki. Z e‐testom se NE preverja znanje učencev pri posameznih predmetih,
učenci ne bodo prejeli rezultatov. Preverjajo se IKT‐veščine učencev pri uporabi
programa za e‐testiranje.
E‐testi niso posebej prilagojeni za učence s posebnimi potrebami (UPP), vendar program nudi
možnost povečave velikosti prikaza (Ctrl+, Ctrl‐ ali Ctrl/kolešček na miški).

Predviden potek
9. A razred
ponedeljek,
22. 3. 2021
1. skupina
2. skupina
6. A razred

ura

učilnica

nadzorni strokovni delavec

5. šolska ura
5. šolska ura

matična učilnica
J. Rovšek
računalniška učilnica T. Matko
1. rezerva: Škorjanc, Turnšek;
2. rezerva: Gombač, Klanšek

sreda,
24. 3. 2021
1. skupina
2. skupina
6. B razred
sreda,
24. 3. 2021
1. skupina
2. skupina

1. šolska ura
1. šolska ura

matična učilnica
računalniška učilnica

3. šolska ura
3. šolska ura

matična učilnica
računalniška učilnica

Priprava strokovnih delavcev šole na potek e-testiranja:
Strokovni delavci šole se predhodno lahko seznanijo s programom za e‐testiranje (poslana navodila po
elektronski pošti).
Na spletni strani RICa, ki je namenjena učiteljem (npz.ric.si/demo.asp) so objavljena navodila za
reševanje e‐testa v programu Assessment Master (video in PDF‐dokument).
Na isti spletni strani so tudi kratki demonstracijski e‐testi, s katerimi se lahko učitelji seznanijo pred
izvedbo. Za dostop do posameznega demonstracijskega e‐testa uporabite naslednje šifre in gesla:
DEMO E‐TEST (SLOVENSKI)
Šifra učenca: demo
Geslo: npz‐demo‐21

Izvedba e-testiranja:
Za vsako skupino učencev na šoli je za izvedbo namenjenih do 90 minut.
Izvedba po korakih in okviren razpored časa:
•
razdelitev šifer učencem (5 minut)
•
seznanitev s programom in z e‐testom (10 minut)
V začetku ure si strokovni delavec in učenci skupaj ogledajo navodila za reševanje e‐testa prek video
projekcije. Video navodila so dostopna na povezavi npz.ric.si/demo.asp (spletna stran za učitelje) ali
npz.ric.si (spletna stran za učence).
• učenci vstopijo v program prek spletne strani za učence (npz.ric.si) in vpišejo svojo šifro in
geslo (prejeli jih bodo v papirnati obliki pred izvajanjem testa),
• učenci rešujejo e‐test (priporočeno 45 minut, največ 60 minut – test se po izteku 60 minut
samodejno zapre),
• ostalo, npr. razkuževanje prostora, zračenje (15 minut).
Posebnost:
Učenci lahko na dan, ko bodo reševali e‐test v šoli, po 15.30 dostopajo do e‐testa tudi doma.
Enako velja za učence, ki bodo na dan pilotnega testiranja morebiti v karanteni.
E‐testi za reševanje doma so dostopni na spletni strani za učence (npz.ric.si), prav tako navodila za
reševanje e‐testa (video in PDF‐dokument). Učenci za vstop v program potrebujejo svojo šifro in geslo.
E‐test za reševanje doma vsebuje tudi nalogo slušnega razumevanja pri tujem jeziku, ne vsebuje pa
kratkega vprašalnika na koncu.
Izvajanje in zadolžene osebe:

- prejem šifer in pisnih tehničnih navodil: tajnica VIZ, 18. 3. 2021;
- dogovori z pomočnikom za elektronsko vrednotenje NPZ: četrtek in petek, 18., 19. 3. 2021;
- dogovori s šolskim računalnikarjem in pregled tehnične opreme: četrtek in petek, 18., 19. 3. 2021;
- elektronsko obveščanje strokovnih delavcev šole: 19. 3. 2021;
- obveščanje UZ o reorganizaciji izvajanja VIZ dela zaradi e-preverjanja znanja (e-NPZ): 21. 3. 2021;
- dogovori z nadzornimi učitelji: 19., 22., 23., 24. 3. 2021;
- reorganizacija VIZ dela (pripravila Jožica Rovšek): 21. 3. 2021.

Zapisala Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica

Mojca Lazar
Doberlet

Poslano strokovnim delavcem na službene elektronske naslove
Priloženo v Izvedbeni načrt OŠICZ za izvajanje NPZ v šolskem letu 2020/2021

Digitally signed by Mojca Lazar
Doberlet
Date: 2021.03.19 18:14:36 +01'00'

