Vpogledi v ovrednotene preizkuse in dosežke NPZ-ja na šoli
Spoštovani učenci, starši, skrbniki učencev 6. in 9. razreda,
Republiški izpitni center bo omogočil šolam, učencem in njihovim staršem
dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisa dosežkov (v
obliki pdf).
Do obojega boste lahko dostopali s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO na
spletni strani http://npz.ric.si. Spletna stran bo dostopna od 8. ure zjutraj
prvega dne do 20. ure zvečer zadnjega dne vpogledov.
Vpogledi za 9. razred bodo možni od torka, 31. 5., do četrtka, 2. 6. 2022.
Vpogledi za 6. razred bodo možni od torka, 7. 6., do četrtka, 9. 6. 2022.
Za vpogled in dodatna pojasnila se lahko starši, v zgoraj navedenih terminih,
dogovorite s posameznim učiteljem.

Za dostop do podatkov boste vsakič potrebovali svojo šifro in EMŠO.
9. razred - vpogled v ovrednotene preizkuse in dosežke na šoli za učence v
učilnici 38/II:

1.
2.
3.
4.
5.

Torek, 31. 5.
9. a/4 SLJ Arula *45
9. a/3 SLJ Ftičar knj
9. b SLJ (vsi) Podlesnik, Arula *45
9. a/ TIT (vsi) Ilar, Pohleven *02

*sprememba učilnice

Sreda, 1. 6.
9. b/ TIT (vsi) Ilar
*02
9. b MAT (vsi) Fajfar, Urbančič *45
9. a/4 MAT Kramar
9. a/3 MAT Kramar

6. razred - vpogled v ovrednotene preizkuse in dosežke na šoli za učence v
učilnici 38/II:

1.
2.
3.
4.
5.

Torek, 7. 6.
6. c SLJ Ftičar
6. b SLJ Arula
6. c MAT Fajfar

*39
*45
*39

6. b MAT Kramar

Četrtek, 9. 6.
6. a TJA Stibilj Honomihl
6. a MAT Urbančič
6. a SLJ Podlesnik
6. b TJA Kecman
6. c TJA Kecman

*02
*39
*40

*sprememba učilnice

Spremembe dosežkov po poizvedbah
Spremembe dosežkov učencev po poizvedbah bomo šole za učence 9. razreda
prejele v petek, 10. junija 2022, in za učence 6. razreda v četrtek, 16. junija
2022, in sicer prek spletne strani eRic (aplikacija Dosežki učencev pri NPZ).
Učenci in njihovi starši boste na zgoraj omenjena datuma prek spletne strani
http://npz.ric.si lahko ponovno dostopali do ovrednotenih preizkusov in dosežkov
po poizvedbah, ter do dodatne informacije o dosežkih učenca pri NPZ-ju v
primerjavi z njegovimi vrstniki na šoli in v državi. Dostop do vseh dokumentov bo
omogočen do konca septembra 2022.
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