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OSNOVNA ŠOLA MIREN
Miren 140 5291 Miren

Telefon: (05)330 24 70

Fax: (05)330 24 81

Datum: 1. 9. 2022

INFORMACIJE O NPZ 2022/23
6. in 9. razred
NPZ opravljajo VSI šestošolci in devetošolci.
•

Opravljanje NPZ se začne po prvomajskih počitnicah, in sicer po sledečem razporedu:
DAN
6. RAZRED
9. RAZRED:
četrtek, 4. 5.2023
slovenščina
slovenščina
ponedeljek, 8. 5.2023
matematika
matematika
sreda, 10. 5.2023
angleščina
glasbena umetnost

•

NPZ se piše od 8.10 do 9.10. Nadzorni učitelji učilnico odprejo ob 7.55, sledijo vsa potrebna navodila,
začetek pisanja pa je ob 8.10.
Od 7.35 (oz. takoj po prihodu avtobusa) do 7.50 učenci počakajo v avli, kjer bodo imeli kratko
srečanje s pomočnico ravnateljice. Učenci se ne preobuvajo.
Ob 7.55 gredo pred učilnico, v katero so razporejeni. Po 8.10 ni več možno vstopiti v učilnico. Če kdo
vstopi le kakšno minutko prej lahko piše preverjanje, vendar pa brez navodil oz. si navodila prebere
sam. Paziti na točnost prihajanja v razred!
Eno uro pred začetkom preverjanja bo na oglasni deski razpored učencev po posameznih učilnicah
in nadzorni učitelji v posamezni učilnici.
Eno uro pred začetkom preverjanja bo na vratih posamezne učilnice sedežni red učencev.
Sedežnega reda se je potrebno dosledno držati!
Učenci imajo lahko pri sebi samo dovoljene pripomočke za opravljanje posameznega preizkusa. Vse
ostalo je potrebno odložiti na za to posebej pripravljeno mesto oz. mizo. Uporaba belil, brisalcev,
žepnih računal ni dovoljena.
Mobilnih telefonov na naši šoli ni, tako da med preverjanjem telefon ne more in ne sme zvoniti!
Med pisanjem ni dovoljeno pogovarjanje ali kakršnokoli drugačno motenje izvajanja NPZ.
Pri pisanju NPZ ni dovoljena uporaba pisala, ki deluje po principu piši – briši.
Če učenčev preizkus vsebuje zapise ali risbe, ki ne spadajo k preizkusu, bo Državni izpitni center od
šole zahteval, da vzgojno ukrepa v skladu s pravili šolskega reda.
Prvih 20 minut in zadnjih 10 minut se praviloma ne zapušča razreda. Če mora kdo na WC, ga
spremlja nadzorni učitelj, naenkrat gre lahko le en učenec in odsotnost iz razreda praviloma ne sme
trajati več kot pet minut. Poskrbite, da boste svoje potrebe opravili preden vstopite v učilnico!
Ob 9.10 se preverjanje zaključi. Če kateri od učencev zaključi predčasno, v tišini počaka na svojem
mestu. Zapuščanje učilnice ni dovoljeno, dokler niso rešeni preizkusi prešteti in zapečateni v posebni
vrečki.
Po končanem opravljanju je malica v skladu z navodili učiteljev.
Po opravljanju NPZ poteka pouk po urniku (za 6. in 9. razred) in sicer:
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•

Potrebno spremljanje sprememb urnika in zamenjav učilnic na oglasni deski!

Ravnateljica:
mag. Nikolaja Munih, prof., def.

