OBJAVA NA ŠOLSKI SPLETNI STRANI: 9. 5. 2021

Podrobnejši izvedbeni načrt za izvajanje NPZ-ja, šol. leto 2020/2021 (obvestila za
učence in starše); 2. del
1. Priprava na izvedbo NPZ:
Učitelji spomnijo učence na pravila izvajanja NPZ, na potrebne pripomočke in jih, skupaj s starši, spodbudijo k
uspešnemu reševanju testov.
Dosežki učencev pri NPZ se v letošnjem letu NE bodo upoštevali pri omejitvah vpisa v srednje šole.
Učenci, ki so v karanteni in ne bodo pisali NPZ v rednem roku, bodo lahko preverjanje znanja opravili naknadno in le
informativno.
2. Izvedba NPZ:
- Razpored po učilnicah (pripravila Jožica Rovšek):
PONEDELJEK, 10. 5. 2021, PREDMET: angleščina 6. razred in šport 9. razred, PRIČETEK OB 8. URI,
reorganizacija prevoza za vozače.
RAZRED/SKUPINA
UČITELJ
UČILNICA
6. A
Jure Jazbec
6. A (ZGO)
6. B (1 učenka)
Sabina Potrbin
6. B (NAR)
9. A 1. skupina (priimki od A- do Kuj-)
Andreja Škorjanc
7. B (SLJ1)
9. A 2. skupina (priimki od Kur- do Ž-)
Blanka Gombač
8. A (TJA)
6. A - prilagojeno izvajanje
Irena Štusej
4. B
9. A - prilagojeno izvajanje
Staša Doležalek
knjižnica
Nadzor na hodniku: Jelka Sladič
Reorganizacija pouka:
Učenci 6. in 9. razreda, ki niso v karanteni in bodo opravljali NPZ, pridejo v šolo ob 8. uri, nadzorni učitelj jih pospremi
v učilnico, kjer bo potekalo preverjanje znanja.
Pouk, ki se izvaja predhodno uro, se izvaja po običajnem urniku.
1. šolska ura je od 8.20 do 9.20. 2. šolska ura je od 9.25 do 9.55.
Oddelki 4. B, 7. B in 8. A so obveščeni o začasni menjavi učilnic.
Po menjavi učilnic so le-te intenzivno prezračene, stoli in mize pa razkuženi.
Glavni odmor od 9.55 do 10.15.
Spremembe učilnic:
ODDELEK
TJA-DOD (predhodna ura)
7. A,B-DOD (predhodna ura)
4. B (1. in 2. ura)
7. B (1. ura)
8. A (1. ura)

UČILNICA
GEO (JEDILNICA2)
MAT2
GOS
GEO (JEDILNICA2)
MAT1

3. Možnost vpogleda v ovrednotene teste:
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.
4. Poročila:
- Poročilo o izvedbi NPZ-ja (ravnateljica, eRic);
- Analiza dosežkov NPZ-ja (učitelji po posameznih predmetih).
mag. Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica

