Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
Prešernova cesta 4
6310 Izola

Datum: 20. 4. 2022
Evid. št.: 60303-2/2022/3

Zadeva: Obvestilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) za učence 6. razreda
Spoštovani starši/skrbniki,
nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je pomemben element pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti
šolskega dela. Temeljni smisel NPZ-ja je, da vsi skupaj – učenke in učenci s starši, učitelji, ravnatelji in drugi
strokovni delavci šole, pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja – preverimo, kako uspešni
smo pri doseganju ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in na tej podlagi ustrezno
načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo. Dosežek posameznega učenca pri NPZ-ju njemu,
njegovim staršem in tudi učiteljem omogoča predvsem dodatno informacijo, na podlagi katere lahko bolje
spremljajo šolsko delo.
Obveščamo vas, da bo nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2021/2022 za učence 6. razreda
potekalo po naslednjem razporedu:
 v sredo, 4. maja 2022, se bo preverjalo znanje iz slovenščine,
 v petek, 6. maja 2022, se bo preverjalo znanje iz matematike,
 v torek, 10. maja 2022, pa se bo preverjalo znanje iz angleščine.
V času pisanja NPZ pridejo učenci v šolo ob 8.10. Predura na te dni odpade. Učenci vstopajo v šolo pri
dveh vhodih, in sicer:
 vhod 1 (uprava) za učence 6. b in 6. c,
 vhod 4 (predmetna stopnja) za učence 6. a in 6. d.
Na vratih učilnic bo objavljen seznam in sedežni red, ki se ga morajo učenci držati. V učilnice vstopijo ob
8.15. Prosimo za točnost, kajti od 8.20 do 8.30 bodo učitelji posredovali navodila za pisanje. Ob 8.30 se
prične pisanje in traja 60 minut do 9.30. Učenci s prilagoditvami po odločbi imajo podaljšan čas reševanja
NPZja.
Pripomočki za pisanje:
 slovenščina in angleščina: modro ali črno nalivno pero oz. moder ali črn kemični svinčnik (tudi
rezervni),
 matematika: modro ali črno nalivno pero oz. moder ali črn kemični svinčnik (tudi rezervni), navaden
svinčnik, radirka, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo.
Po pisanju NPZ sledi rekreativni odmor, ki bo za učence potekal od 9.50 do 10.05 na šolskem dvorišču. Od
10.10 do 10.25 bo potekala malica v matični učilnici razrednika. Z učenci bodo dežurni učitelji – razredniki:
 6. a malica v učilnici 30,
 6. b malica v učilnici 29,
 6. c malica v učilnici 19,
 6. d malica v učilnici 23.
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Od 10.25 dalje bodo za učence 6. razreda potekale dejavnosti po urniku, in sicer po spodaj navedenem
razporedu:
 sreda, 4. maj 2022 – KD Kino,
 petek, 6. maj 2022 – ND Merim, štejem in računam,
 torek, 10. maj 2022 – ŠD Športno-vzgojni karton.
Učence bodo razredniki seznanili glede pripomočkov, ki jih bodo potrebovali.
Seznanjanje in vpogledi v NPZ so za učence možni od torka, 7. 6. 2022, do četrtka, 9. 6. 2022, do 12.00
pri pouku predmetov.
Seznanjanje in vpogledi za starše so možni:
 preko spletne strani RIC-a (http://npz.ric.si) s šifro ali z EMŠOm od torka, 7. 6. 2022, od 8.00 do
četrtka, 9. 6. 2022, do 20.00,
 po telefonu z učiteljem, ki poučuje določen predmet v četrtek, 9. 6. 2022, od 14.00 do 15.00.

Lep pozdrav,
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