IZVEDBENI NAČRT ŠOLE ZA NPZ 2020/2021
ZŠ
1.

2.

3.

4.

5.

OPIS
Začetek pouka
NPZ/9:Objava ministrovega sklepa o
izboru in določitvi tretjega predmeta,
iz katerega bodo učenci 9. razreda
opravljali NPZ (BIO, ZGO, ŠPO, 1. tuji
jezik – TJA, TJN).
NPZ/6+9: Objava publikacije
Informacije za učence in starše
(http://www.ric.si in http://eRic.ric.si).
NPZ/6+9: Rok za imenovanje
odgovornih oseb na šoli za izvedbo
NPZ (namestnika ravnatelja,
pomočnika za e-vrednotenje) in podpis
Izjave o varovanju tajnih podatkov na
novo zaposlenih oseb na šoli, ki imajo
dostop do tajnih podatkov.

NPZ/6+9: Rok, do katerega morajo
šole Ricu v e-obliki posredovati
spremembe podatkov o odgovornih
osebah za pripravo in izvedbo NPZ
2021 (http://eRic.ric.si).
NPZ/6+9: Objava Koledarja NPZ in
Navodil za izvedbo NPZ v osnovni šoli
na spletnih straneh RIC-a in na eRicu
(http://eRic.ric.si).
NPZ/6+9: Rok za elektronsko
posredovanje podatkov o učencih 6. in
9. r. (Prijava na NPZ in Vpis) in

DATUM
torek,
1. 9. 2020

URA

ODGOVOREN

KAKO SE OPRAVI NALOGA

Minister

Na naši šoli je tretji predmet: BIO.

sreda,
16. 9. 2020

Ravnatelj

četrtek,
17. 9. 2020

Ravnatelj

sreda,
4. 11. 2020

Ric

ponedeljek,
30. 11. 2020

Imenovanje namestnika ravnatelja; ta
podpiše obrazec RIC.OBR6030-NPZ-1.
Obrazec podpiše tudi pomočnik za evrednotenje.
Ravnatelj seznani vse osebe, ki imajo
dostop do zaupnega gradiva s pravili
varovanja; samo novo zaposleni
podpišejo obrazec RIC.OBR6030-NPZ3, saj je izjava trajne narave.
Podatke pripravi ravnatelj in jih javi
na Ric.

Ravnatelj ali
Podatki se posredujejo preko
namestnik
uporabniškega programa Prijava na
ravnatelja za NPZ NPZ in Vpis ter Prijave KPP (na portalu
1

6.

7.

8.

9.

10.

11.

učencev s posebnimi potrebami v
uporabniškem programu (Prijave KPP).
NPZ/6+9: Rok, do katerega šole
preverijo število prijavljenih učencev
na NPZ po predmetih in odpravijo
morebitne napake v uporabniškem
programu Prijava na NPZ in Vpis .
NPZ/6+9: Ric na šole pošlje gesla za
dostop do programa za »nove«
pomočnike e-vrednotenja.
NPZ/6+9: Začetek prijav učiteljev
ocenjevalcev, ki bodo vrednotili
preizkuse v 6. in 9. razredu.
(spletna aplikacija Vrednotenje NPZ,
področje Prijava in urejanje prijav
učiteljev za e-vrednotenje
https://eric.ric.si ).
NPZ/6+9: Konec prijav učiteljev
ocenjevalcev, ki bodo vrednotili
preizkuse učencev v 6. in 9. razredu.
(spletna aplikacija Vrednotenje NPZ,
področje Prijava in urejanje prijav
učiteljev za e-vrednotenje
https://eric.ric.si ).
NPZ/6+9: Zadnji rok za preverjanje
ustreznosti prilagoditev za učence s
posebnimi potrebami in morebitne
popravke v tiskani obliki (šola jih
posreduje na Ric).
NPZ/6+9: Ric po e-pošti pošlje šolam
podatke o poimenskih prijavah
učencev na NPZ, objavi Izpis izbranih
učiteljev za e-vrednotenje, pošlje
ravnateljem podatke (uporabniško ime

MIZŠ).
torek,
5. 1. 2021

Ravnatelj ali
Potrditev pravilnosti podatkov in
namestnik
poprava podatkov v aplikaciji Prijava
ravnatelja za NPZ na NPZ in Vpis (na portalu MIZŠ).

ponedeljek,
11. 1. 2021

Ric

sreda,
20. 1. 2021

Ravnatelj

sreda,
27. 1. 2021

Ravnatelj

petek,
12. 2. 2021

ponedeljek,
1. 3. 2021

Ravnatelj šole prejme od Ric-a geslo
za dostop do programa za evrednotenje za nove pomočnike.
Ravnatelj vnese podatke o učiteljih
ocenjevalcih v spletno aplikacijo.

Ravnatelj zaključi z vnosom podatkov
o učiteljih ocenjevalcih v spletno
aplikacijo.

Ravnatelj ali
Ravnatelj preveri ustreznost
namestnik
prilagoditev in popravke posreduje na
ravnatelja za NPZ Ric.

Ric

Ravnatelj

Ravnatelj preveri poimenski seznam,
posreduje učiteljem uporabniško ime
in geslo, pomočnik za e-vrednotenje
začne z usposabljanjem učiteljev
ocenjevalcev.
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12.

13.

14.

in geslo) za dostop do programa za evrednotenje za učitelje, pomočnik za evrednotenje začne na šolah
usposabljati učitelje ocenjevalce za
uporabo programa za e-vrednotenje.
NPZ/6+9: Šole odpravijo morebitne
napake v uporabniškem programu
Prijava na NPZ in Vpis glede na
poimenske podatke o prijavah, ki so jih
prejele od Rica.
NPZ/6+9: Ravnatelj pripravi izvedbeni
načrt šole za NPZ.
NPZ/6+9: Ric pošlje ravnateljem
posodobljene podatke (uporabniško
ime in geslo) za dostop do programa za
e-vrednotenje za učitelje.

Pomočnik evrednotenja

torek,
2. 3. 2021

Ravnatelj ali
Odprava morebitnih napak.
namestnik
ravnatelja za NPZ

sreda,
17. 3. 2021

Ravnatelj

ponedeljek,
29. 3. 2021

Ric

sreda,
7. 4. 2021
sreda,
14. 4. 2021

Ric

Priprava izvedbenega načrta za NPZ.

Ravnatelj posreduje posodobljene
podatke učiteljem ocenjevalcem.

Posodobljena varnostna kopija gesel za evrednotenje je objavljena na eRicu pod Ostala
gradiva.

15.
16.

17.

18.

NPZ/6+9: Ric po e-pošti obvesti šole o
dostavi gradiva za NPZ.
NPZ/6+9: Dostava gradiva in šifer za
NPZ na šolo. Šola Ricu potrdi pravilnost
prejetega gradiva oz. sporoči
reklamacijo.
NPZ/6+9: Objava naslovnic preizkusov
znanja na eRicu in eRicu za učitelje.
NPZ/6+9: Zadnji rok, do katerega šole
sporočijo imena učencev, ki bodo NPZ
opravljali v bolnišničnih oddelkih
osnovnih šol.
NPZ/6+9: Pomočnik za e-vrednotenje
zaključi z usposabljanjem učiteljev
ocenjevalcev za uporabo programa za

četrtek,
15. 4. 2021

petek,
23. 4. 2021

Ric

Sprejem gradiva, potrditev v štirih
urah preko eRica o ustreznosti
prejetega gradiva.
Ravnatelj
Naslovnice pisnih preizkusov se
ali namestnik
posredujejo učencem v vednost na
ravnatelja za NPZ oglasni deski.
Ravnatelj
ali namestnik
ravnatelja za NPZ
Pomočnik za
e-vrednotenje
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19.

20.

e-vrednotenje na šolah.
Ureditev učilnic za NPZ (hišnik).

NPZ/6+9: Sestanek ravnatelja z
nadzornimi učitelji in objava razporeda
učencev¹ in nadzornih učiteljev po
učilnicah ter hodnikih.
NPZ/6+9: SLOVENŠČINA
NPZ/6+9: Pobiranje gradiva NPZ na
vseh šolah (SLJ).
NPZ/6+9: Objava preizkusov znanja na
eRicu in eRicu za učitelje po 12. uri
(SLJ).

Velja za vsa
preverjanja
znanja na NPZ
- 1 dan pred
pisanjem

torek,
4. 5. 2021

7.30

8.30 – 9.30

12.00

Ravnatelj ali
Učilnica mora biti primerno urejena;
namestnik
vsak učenec mora imeti svojo mizo;
ravnatelja za NPZ vsi sedeži so obrnjeni v isto smer in
razmaknjeni tako, da prepisovanje ni
možno. V učilnici sme biti največ 15
učencev (lahko tudi do 30 učencev, če
ima vsak učenec svojo mizo in so
razporejene v skladu z navodili). V
učilnici naj bo predvidena miza za
odlaganje osebnih predmetov
učencev.
Ravnatelj ali
* Sestanek z nadzornimi učitelji ob
namestnik
7.30.
ravnatelja za NPZ Razdelitev gradiva in šifer ter
seznanitev nadzornih učiteljev s
potekom izvajanja NPZ.
Razpored je oblikovan po abecednem
redu priimkov in določa sedež učenca
v učilnici. Ti razporedi spadajo med
tajne podatke in se objavijo uro pred
preverjanjem na vidnem mestu na
šoli – na šolski oglasni tabli.
Potek NPZ-ja v 6. in 9. razredu v
učilnici nadzoruje en učitelj, drugi pa
skrbi za red na hodniku šole. Če isti
hodnik povezuje več kot 4 učilnice, v
katerih se piše NPZ, morata biti
prisotna najmanj 2 nadzorna učitelja.
Vsi nadzorni učitelji so učitelji šole, ne
smejo pa biti učitelji predmeta, ki se
preverja. Razpored nadzornih
učiteljev je tajni podatek – objavi se
uro pred preverjanjem.
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21.

22.

23.

NPZ/6+9: Sestanek ravnatelja z
nadzornimi učitelji in objava
razporeda² učencev in nadzornih
učiteljev po učilnicah ter hodnikih.
NPZ/6+9: MATEMATIKA
NPZ/6+9: Pobiranje gradiva NPZ-ja na
vseh šolah (MAT).
NPZ/6+9: Objava preizkusov znanja na
eRicu in eRicu za učitelje po 12. uri
(MAT).
NPZ/6+9: Zadnji rok za vnos
sprememb o učiteljih ocenjevalcih.
NPZ/6+9: Zadnji rok za prenos datotek
mp3 s posnetki za izvedbo slušnega
preverjanja znanja (TJA/TJN).

četrtek,
6. 5. 2021

NPZ/6+9: Sestanek ravnatelja z
nadzornimi učitelji in objava
razporeda³ učencev in nadzornih
učiteljev po učilnicah ter hodnikih.
NPZ/6: ANGLEŠČINA
NPZ/9: BIOLOGIJA
NPZ/6+9: Pobiranje gradiva NPZ na
vseh šolah (TJA, BIO).
NPZ/6+9: Objava preizkusov znanja in
zvočnih posnetkov na eRicu in eRicu za
učitelje po 12. uri (TJA, BIO).
NPZ/6+9: Ric pošlje ravnateljem
posodobljene podatke (uporabniško
ime in geslo) za dostop do programa

ponedeljek,
10. 5. 2021

7.30

Ravnatelj ali
namestnik
ravnatelja za NPZ

Bele varnostne vrečke in fotokopije
zapisnikov ravnatelj vloži v poštno
vrečo. To zapre z zapiralko in jo odda
poštarju.
*

8.30 – 9.30

12.00

petek,
7. 5. 2021

Pomočnik za
e-vrednotenje

7.30

Prenos datotek mp3.

Ravnatelj ali
*
namestnik
ravnatelja za NPZ

8.30 – 9.30

12.00

Ric
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24.

25.

26.

27.

28.

za e-vrednotenje učiteljev.
NPZ/9: Objava moderiranih navodil za
vrednotenje na eRicu in eRicu za
učitelje do 9. ure (SLJ).
NPZ/9: 1. dan e-vrednotenja po 9. uri
(SLJ).
NPZ/9: Objava moderiranih navodil za
vrednotenje na eRicu in eRicu za
učitelje do 9. ure (MAT).
NPZ/9: 1. dan e-vrednotenja po 9. uri
(MAT).
NPZ/9: 2. dan e-vrednotenja (SLJ).
NPZ/9: 2. dan e-vrednotenja (MAT).
NPZ/9: 3. dan e-vrednotenja (SLJ).

NPZ/9: 3. dan e-vrednotenja (MAT).
NPZ/9: 4. dan e-vrednotenja (SLJ).
NPZ/9: Obveščanje učiteljev o
morebitnih dopolnitvah moderiranih
navodil za vrednotenje v programu za
e-vrednotenje do 12. ure (SLJ).
NPZ/9: Poziv učiteljem k izpolnjevanju
ankete za učitelje ocenjevalce (SLJ).
NPZ/9: 4. dan e-vrednotenja (MAT).
NPZ/9: 5./zadnji dan e-vrednotenja
(SLJ).
NPZ/9: Obveščanje učiteljev o
morebitnih dopolnitvah moderiranih
navodil za vrednotenje v programu za
e-vrednotenje do 12. ure (MAT).
NPZ/9: Poziv učiteljem k izpolnjevanju
ankete za učitelje ocenjevalce (MAT).

sreda,
12. 5. 2021

četrtek,
13. 5. 2021

petek,
14. 5. 2021

ponedeljek,
17. 5. 2021

torek,
18. 5. 2021

Ric

Učitelji ocenjevalci Učitelji ocenjevalci:
SLJ/9 – Gobar, Perović, Robič
Ric
Učitelji ocenjevalci:
MAT/9 – Gazvoda, Potočnik,
Učitelji ocenjevalci Šalamun, Tancer M.
Učitelji ocenjevalci:
SLJ/9 – Gobar, Perović, Robič
Učitelji ocenjevalci Učitelji ocenjevalci:
MAT/9 – Gazvoda, Potočnik,
Šalamun, Tancer M.
Učitelji ocenjevalci:
SLJ/9 – Gobar, Perović, Robič
Učitelji ocenjevalci Učitelji ocenjevalci:
MAT/9 – Gazvoda, Potočnik,
Ric
Šalamun, Tancer M.
Učitelji ocenjevalci:
SLJ/9 – Gobar, Perović, Robič

Učitelji ocenjevalci Učitelji ocenjevalci:
MAT/9 – Gazvoda, Potočnik,
Šalamun, Tancer M.
Ric
Učitelji ocenjevalci:
SLJ/9 – Gobar, Perović, Robič
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29.

NPZ/6: Objava moderiranih navodil za
vrednotenje na eRicu in eRicu za
učitelje po 9. uri (SLJ in MAT).
NPZ/6: 1. dan e-vrednotenja po 9. uri
(MAT).
NPZ/6: 1. dan e-vrednotenja po 9. uri
(SLJ).
NPZ/9: 5./zadnji dan e-vrednotenja
(MAT).

Učitelji ocenjevalci:
Učitelji ocenjevalci MAT/6 – Čopi, Tavčar Ročenovič
SLJ/6 – Karo, Maričnik, Praček
sreda,
19. 5. 2021

Učitelji ocenjevalci Učitelji ocenjevalci:
MAT/6 – Čopi, Tavčar Ročenovič
SLJ/6 – Karo, Maričnik, Praček

NPZ/6: 2. dan e-vrednotenja (MAT).
NPZ/6: 2. dan e-vrednotenja (SLJ).
30.

31.

NPZ/9: Objava moderiranih navodil za
vrednotenje na eRicu in eRicu za
učitelje do 9. ure (ŠPO, BIO, ZGO, TJA,
TJN).
NPZ/9: 1. dan e-vrednotenja po 9. uri
(ŠPO, BIO, ZGO, TJA, TJN).

NPZ/6: 3. dan e-vrednotenja (MAT).
NPZ/6: 3. dan e-vrednotenja (SLJ).
NPZ/9: 2. dan e-vrednotenja (ŠPO,
BIO, ZGO, TJA, TJN).

NPZ/6: Obveščanje učiteljev o
morebitnih dopolnitvah moderiranih
navodil za vrednotenje v programu za
e-vrednotenje do 12. ure (SLJ in MAT).
NPZ/6: Poziv učiteljem k izpolnjevanju

Učitelji ocenjevalci Učitelji ocenjevalci:
MAT/9 – Gazvoda, Potočnik,
Šalamun, Tancer M.

četrtek,
20. 5. 2021

petek,
21. 5. 2021

Učitelji ocenjevalci Učitelji ocenjevalci:
BIO – Tancer R.
Ric
ZGO – Jan, Steinbacher
ŠPO – Germ, Guberinič
TJA – /
TJN – /
Učitelji ocenjevalci:
MAT/6 – Čopi, Tavčar Ročenovič
SLJ/6 – Karo, Maričnik, Praček
Učitelji ocenjevalci Učitelji ocenjevalci:
BIO – Tancer R.
ZGO – Jan, Steinbacher
ŠPO – Germ, Guberinič
Ric
TJA – /
TJN – /
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ankete za učitelje ocenjevalce (SLJ in
MAT).

32.

33.

NPZ/6: 4. dan e-vrednotenja (MAT).
NPZ/6: 4. dan e-vrednotenja (SLJ).
NPZ/9: 3. dan e-vrednotenja (ŠPO,
BIO, ZGO, TJA, TJN).
NPZ/9: Obveščanje učiteljev o
morebitnih dopolnitvah moderiranih
navodil za vrednotenje v programu za
e-vrednotenje do 12. ure (ŠPO, BIO,
ZGO, TJA, TJN).
NPZ/9: Poziv učiteljem k izpolnjevanju
ankete za učitelje ocenjevalce (ŠPO,
BIO, ZGO, TJA, TJN).
NPZ/6: 5./zadnji dan e-vrednotenja
(MAT).
NPZ/6: 5./zadnji dan e-vrednotenja
(SLJ).
NPZ/9: 4./zadnji dan e-vrednotenja
(ŠPO, BIO, ZGO, TJA, TJN).

ponedeljek,
24. 5. 2021

Učitelji ocenjevalci

Učitelji ocenjevalci:
MAT/6 – Čopi, Tavčar Ročenovič
SLJ/6 – Karo, Maričnik, Praček
torek,
25. 5. 2021

NPZ/6: Objava moderiranih navodil za
vrednotenje na eRicu in eRicu za
učitelje do 9. ure (TJA, TJN).

34.
35.

NPZ/6: 1. dan e-vrednotenja (TJA,
TJN).
NPZ/6: 2. dan e-vrednotenja (TJA,
TJN).
NPZ/6: 3. dan e-vrednotenja (TJA,
TJN).

Učitelji ocenjevalci:
Učitelji ocenjevalci MAT/6 – Čopi, Tavčar Ročenovič
SLJ/6 – Karo, Maričnik, Praček
Učitelji ocenjevalci Učitelji ocenjevalci:
BIO – Tancer R.
ZGO – Jan, Steinbacher
Ric
ŠPO – Germ, Guberinič
TJA – /
TJN – /

sreda,
26. 5. 2021
četrtek,
27. 5. 2021

Učitelji ocenjevalci Učitelji ocenjevalci:
BIO – Tancer R.
ZGO – Jan, Steinbacher
ŠPO – Germ, Guberinič
Ric
TJA – /
TJN – /

Učitelji ocenjevalci:
TJA/6 – Meglič, Šisernik
Učitelji ocenjevalci Učitelji ocenjevalci:
TJA/6 – Meglič, Šisernik
Učitelji ocenjevalci Učitelji ocenjevalci:
TJA/6 – Meglič, Šisernik
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36.

37.

38.

39.

NPZ/6: 4. dan e-vrednotenja (TJA,
TJN).
NPZ/6: Obveščanje učiteljev o
morebitnih dopolnitvah moderiranih
navodil za vrednotenje v programu za
e-vrednotenje do 12. ure (TJA, TJN).
NPZ/6: Poziv učiteljem k izpolnjevanju
ankete za učitelje ocenjevalce (TJA,
TJN).
NPZ/6+9: Učitelji ocenjevalci začnejo
na eRicu (http://npz.ric.si; rubrika
Učitelji e-vrednotenja)
vnašati/posodabljati svoje podatke za
izdajo potrdila o e-vrednotenju NPZ
2020/21.
NPZ/6: 5./zadnji dan e-vrednotenja
(TJA, TJN).
NPZ/9: Ric omogoči učencem, staršem
in šolam dostop do ovrednotenih
preizkusov (v obliki pdf) in izpisov
učenčevih dosežkov prek spletnega
portala (http://npz.ric.si).
Ravnatelj omogoči učencem in
staršem vpogled v ovrednotene
preizkuse in dosežke NPZ na šoli.
NPZ/9: Ravnatelj vnese v spletni
program Poizvedbe NPZ-ja na eRicu
šifre preizkusov, pri katerih učenci
uveljavljajo pravico do poizvedbe in
razloge za poizvedbe.
NPZ/9: Ravnatelj omogoči učencem in
staršem vpogled v ovrednotene
preizkuse in dosežke NPZ na šoli.
NPZ/9: Ravnatelj vnese v spletni

petek,
28. 5. 2021

Učitelji ocenjevalci:
TJA/6 – Meglič, Šisernik

Učitelji ocenjevalci

ponedeljek,
31. 5. 2021

torek,
1. 6. 2021

Učitelji ocenjevalci Učitelji vnašajo in posodabljajo svoje
podatke za izdajo potrdil.

Ric

Učitelji ocenjevalci:
TJA/6 – Meglič, Šisernik
Učitelji, starši in učenci s pomočjo
šifer dostopajo do ovrednotenih
preizkusov in dosežkov učencev.

Ravnatelj

Ravnatelj vnese poizvedbe v
računalniški program (poizvedbe
ravnatelju oddajo učitelji posameznih
predmetov).
sreda,
2. 6. 2021

Ravnatelj

Učitelji, starši in učenci s pomočjo
šifer dostopajo do ovrednotenih
preizkusov in dosežkov učencev.
Ravnatelj vnese poizvedbe v
9

40.

41.

42.

43.

program Poizvedbe NPZ na eRicu šifre
preizkusov, pri katerih učenci
uveljavljajo pravico do poizvedbe in
razloge za poizvedbe.
NPZ/9: Ravnatelj omogoči učencem in
staršem vpogled v ovrednotene
preizkuse in dosežke NPZ na šoli.
NPZ/9: Ravnatelj vnese v spletni
program Poizvedbe NPZ na eRicu šifre
preizkusov, pri katerih učenci
uveljavljajo pravico do poizvedbe in
razloge za poizvedbe.
NPZ/9: Ravnatelj do 12. ure vnese v
spletni program Poizvedbe NPZ na
eRicu šifre preizkusov, pri katerih
učenci uveljavljajo pravico do
poizvedbe in razloge za poizvedbe.
NPZ/6: Ric omogoči učencem, staršem
in šolam dostop do ovrednotenih
preizkusov (v obliki pdf) in izpisov
učenčevih dosežkov prek spletnega
portala (http://npz.ric.si).
Ravnatelj omogoči učencem in
staršem vpogled v ovrednotene
preizkuse in dosežke NPZ na šoli.
NPZ/6: Ravnatelj vnese v spletni
program Poizvedbe NPZ na eRicu šifre
preizkusov, pri katerih učenci
uveljavljajo pravico do poizvedbe in
razloge za poizvedbe.
NPZ/6: Ravnatelj omogoči učencem in
staršem vpogled v ovrednotene
preizkuse in dosežke NPZ na šoli.
NPZ/6: Ravnatelj vnese v spletni

računalniški program (poizvedbe
ravnatelju oddajo učitelji posameznih
predmetov).
četrtek,
3. 6. 2021

Ravnatelj

Učitelji, starši in učenci s pomočjo
šifer dostopajo do ovrednotenih
preizkusov in dosežkov učencev.
Ravnatelj vnese poizvedbe v
računalniški program (poizvedbe
ravnatelju oddajo učitelji posameznih
predmetov).

petek,
4. 6. 2021

Ravnatelj

Ravnatelj vnese poizvedbe v
računalniški program (poizvedbe
ravnatelju oddajo učitelji posameznih
predmetov).

ponedeljek,
7. 6. 2021

Ric

Učitelji, starši in učenci s pomočjo
šifer dostopajo do ovrednotenih
preizkusov in dosežkov učencev.

Ravnatelj

Ravnatelj vnese poizvedbe v
računalniški program (poizvedbe
ravnatelju oddajo učitelji posameznih
predmetov).
torek,
8. 6. 2021

Ravnatelj

Učitelji, starši in učenci s pomočjo
šifer dostopajo do ovrednotenih
preizkusov in dosežkov učencev.
10

44.

45.

program Poizvedbe NPZ na eRicu šifre
preizkusov, pri katerih učenci
uveljavljajo pravico do poizvedbe in
razloge za poizvedbe.
NPZ/9: Ric posreduje šolam
spremembe dosežkov učencev 9.
razreda pri NPZ (po poizvedbah).
NPZ/9: Objava statističnih analiz
dosežkov pri NPZ za šole na eRicu in v
programu OrKa Ric.
NPZ/9: Objava Dodatne informacije
za učence o dosežkih pri NPZ na
https://npz.ric.si.
NPZ/6: Ravnatelj omogoči učencem in
staršem vpogled v ovrednotene
preizkuse in dosežke NPZ na šoli.
NPZ/6: Ravnatelj vnese v spletni
program Poizvedbe NPZ na eRicu šifre
preizkusov, pri katerih učenci
uveljavljajo pravico do poizvedbe in
razloge za poizvedbe.
NPZ/6+9: Ric po elektronski pošti
pošlje obvestilo o številu ovrednotenih
preizkusov znanja učiteljev
ocenjevalcev.
NPZ/6+9: Šole uničijo preostanek šifer
učencev v skladu s Pravilnikom o
dokumentaciji v osnovni šoli.
NPZ/6: Ravnatelj do 12. ure vnese v
spletni program Poizvedbe NPZ na
eRicu šifre preizkusov, pri katerih
učenci uveljavljajo pravico do
poizvedbe in razloge za poizvedbe.

Ravnatelj vnese poizvedbe v
računalniški program (poizvedbe
ravnatelju oddajo učitelji posameznih
predmetov).
sreda,
9. 6. 2021

Ric

Ravnatelj

Ravnatelj vnese poizvedbe v
računalniški program (poizvedbe
ravnatelju oddajo učitelji posameznih
predmetov).

Ric

četrtek,
10. 6. 2021

Ravnatelj

Uničenje šifer učencev.

Ravnatelj

Ravnatelj vnese poizvedbe v
računalniški program (poizvedbe
ravnatelju oddajo učitelji posameznih
predmetov).
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46.

47.

48.

49.

50.

NPZ/6+9: Začetek izpolnjevanja
anketnega vprašalnika za ravnatelje
Poročilo o izvedbi NPZ 2020/21
(https://eric.ric.si/).
NPZ/9: Razdelitev obvestil o dosežkih
pri NPZ za učence 9. razreda.
NPZ/6: Ric posreduje šolam
spremembe dosežkov učencev 6.
razreda pri NPZ (po poizvedbah).
NPZ/6: Objava statističnih analiz
dosežkov pri NPZ za šole na eRicu in v
programu OrKa Ric.
NPZ/6: Objava Dodatne informacije
za učence o dosežkih pri NPZ na eRicu
(https://eric.ric.si/).
NPZ/6+9: Zaključek izpolnjevanja
anketnega vprašalnika za ravnatelje
Poročilo o izvedbi NPZ 2020/21
(https://eric.ric.si/).
NPZ/9: Zadnji rok za ugovor na
dosežke učencev 9. razreda pri NPZ.
NPZ/9: Objava vsebinskih analiz
dosežkov učencev pri NPZ za šole v
programu OrKa Ric in na splošni
spletni strani Rica.
NPZ/6+9: Zadnji dan, ko lahko učenci
ali njihovi starši zahtevajo učenčev
preizkus znanja iz preteklega šolskega
leta.
NPZ/6: Objava vsebinskih analiz
dosežkov učencev pri NPZ za šole na
eRicu in v programu OrKa Ric.
Zadnji dan pouka.
NPZ/6: Razdelitev obvestil o dosežkih

Ravnatelj izpolni anketni vprašalnik.

torek,
15. 6. 2021

Ravnatelj

Učencem 9. razreda se razdelijo
obvestila o dosežkih pri NPZ.

Ric

sreda,
16. 6. 2021

Ravnatelj

petek,
18. 6. 2021

Ravnatelj

Ric

Ravnatelj lahko odda še zadnje
ugovore na dosežke devetošolcev.
Ric objavi vsebinske analize dosežkov
učencev pri NPZ.

Učenci in starši

torek,
22. 6. 2021

Ric

četrtek,
24. 6. 2021

Ravnatelj

RIC objavi vsebinske analize dosežkov
učencev pri NPZ.

Učencem 6. razreda se razdelijo
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51.
52.

53.

pri NPZ za učence 6. razreda.
NPZ/6: Zadnji rok za ugovore na
dosežke učencev 6. razreda pri NPZ.
NPZ/6+9: Objava povratne informacije
o kakovosti vrednotenja učiteljev
ocenjevalcev za učitelje in ravnatelje
(https://eric.ric.si; rubrika Učitelji evrednotenje).
NPZ/6+9: Ravnatelj pošlje na Ric
zapisnik komisije za ugovore in dopis s
pojasnilom razlogov za spremembo
doseženih točk na obvestilu o
dosežkih.

torek,
29. 6. 2021
četrtek,
1. 7. 2021

Ravnatelj

ponedeljek,
5. 7. 2021

Ravnatelj

Ric

obvestila o dosežkih pri NPZ.
Ravnatelj lahko odda še zadnje
ugovore na dosežke šestošolcev.
Učitelji lahko preverijo povratno
informacijo o kvaliteti vrednotenja.

Ravnatelj pošlje zapisnik komisije in
dopis s pojasnilom.

Legenda:
*

(sestanek z nadzornimi učitelji)

¹ ² ³ - uro pred pričetkom preverjanja ravnatelj ali njegov namestnik za izvedbo NPZ-ja na šolski oglasni deski objavi razpored učencev in
nadzornih učiteljev v učilnicah in na hodniku. Objava poimenskega razporeda učencev in nadzornih učiteljev ni dovoljena.

Ravnateljica Brigita Smogavec, prof.
DN: c=SI, st=Slovenija,
2.5.4.97=VATSI-36197254, o=OSNOVNA
ŠOLA BRATOV POLANČIČEV MARIBOR,
givenName=BRIGITA, sn=SMOGAVEC,
serialNumber=2464563916038,
cn=BRIGITA SMOGAVEC
Datum: 2021.04.23 11:36:59 +02'00'

V Mariboru, 17. 3. 2021
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