Potek NPZ

Učenec

NPZ se bo začel pisati ob 8.00.
Petnajst minut pred začetkom odklene
učilnico in vstopi skupaj z učenci.

Učenci ne vstopajo v učilnico po 8.00. Izklopijo se mobilni telefoni in se jih
Učenci, ki zamudijo začetek pisanja, ne skupaj z drugimi osebnimi predmeti (tudi
morejo opravljati preverjanja.
ročno uro) odloži na posebno mizo za
odlaganje.
Pri sebi ima učenec lahko samo
dovoljene pripomočke, navedene na
naslovnici preizkusa.

Učenci poiščejo mesta, ki so jim določena
po sedežnem redu v učilnici (seznami
bodo na panoju in vratih učilnic uro pred
izvedbo NPZ)

Nadzorni učitelj bo razdelil učencem liste
s šiframi. Pri prvem preverjanju znanja
jim razdeli tudi prazne listke in jih pozove,
naj nanj prilepijo svojo šifro za dostop do
ovrednotenih preizkusov znanja in
dosežkov pri NPZ ter jih shranijo.

Preveri, ali je na listu s šiframi njegovo
ime. Na prazen listek prilepi svojo šifro za
dostop do ovrednotenih preizkusov
znanja in dosežkov pri NPZ, ki je posebej
označena in nalepljena v zgornjem
desnem kotu lista s šiframi.

Če manjka list s šiframi, učenec vpiše
svoj EMŠO v okvirček za šifro na
preizkusu znanja oziroma na dodatne
liste za reševanje, če je učenec s
posebnimi potrebami.

Svojo šifro prilepi na preizkus znanja.
Učenec s posebnimi potrebami jo vpiše
na dodatne liste za reševanje.
Pozorno posluša in prosi za morebitna
dodatna pojasnila.

Ob 8.00 napove začetek reševanja Odpre preizkus znanja in prične reševati
nalog. Na tablo napiše uro začetka in naloge.
uro konca reševanja nalog.
Med pisanjem učenci praviloma ne
dobijo dodatnih pojasnil.

Med pisanjem se učenec ne pogovarja in
tudi drugače ne moti poteka NPZ.
Prvih 20 minut in 10 minut pred iztekom
časa pisanja NPZ praviloma nihče ne
sme zapustiti učilnice.

Med NPZ lahko z dovoljenjem
nadzornega učitelja istočasno zapusti
učilnico le en učenec. Odsotnost
praviloma traja največ pet minut.

Navodila za potek slušnega preverjanja znanja
Predvajanje
posnetka

Ob 8.00 se začne predvajanje posnetka. Učenci odprejo preizkus
znanja in sledijo posnetim navodilom.
Na posnetku so navodila za reševanje nalog, dve ali več
govorjenih besedil. Premori so namenjeni reševanju nalog.

