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Gabrovkq, 19. 4. 2019

Spoltovani starii.

NaSa Sola sodeluje v poskusu >>Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkuSanje koncepta

razSirjenega progmma v OS<. Za izvedbo triletnega poskusa je bilo izbranih 19 osnovnih 5ol. 155 osnovnih
5ol bo poskus izvajalo le v enem sklopu.

Za udence bomo razlirjen program (podalj5ano bivanje, jutranje varstvo, neobvezne izbime predmete,

interesne dejavnosti, dodatni pouk, dopolnilni pouk, individualno in skupinsko pomo[) izvajali drugade kot v
5olah, ki niso vkljudene v poskus, predvsern z organizacijskega staliSda. V okviru poskusa bomo preskusili

nov model izvajanja raz5irjenega prcgrama. Nekatere novosti izvajamo Ue v tem Solskem letu.

Ves raz5irjeni program osnovne Sole (RaP) je razdeljen na 3 podrolja:
- gibanje in zdra{e za dobro psihidno in fizidno polutje otrok,
- kultura in tradicija,
- druge vsebine in dejavnosti, povezane z obveznim in razli{enim progmmom livljenja in dela Sole.

Vsakopodrodjejerazdeljenonavedsklopov(gibanje,tebnika,zdravje,prehrana,...).Posameznisklopi
in dejavnosti izvajamo namesto neobveznih izbimih predmetov, interesnih dejavnosti, podaljSanega bivanje,

individualne in skupinske pomoCi ... Model razvija 5olska projektna skupina, v sodelovanju s projeltno
skupino ZRSS in MzS.

Ce bo va3 otrok v Solskem letu 2}l9l20 v tretjem triletju (7., 8., 9. razred), so med dokumenti, ki jih je
prinesel va5 otrok, opisi neobveznih izbimih predmetov in prijavnica. Skupaj s svojimi otroci preglejte in
izberite neobveme izbime predmete, ki bi jih Zelel obiskovati. Vsebine in dejavnosti neobveznih izbimih
predmetov, na katere boste prijavili svoje otroke, se bodo izvajale kot dejavnost motraj posameznega sklopa

raz5irjenega programa. Dejavnost bo potekal skoraj enako in v enakem obsegu kot pri neobvemern predmetu.

Najvedja razlika od dosedanjega izvajanjaje v tem, da se manje pri predmetu ne bo ocenievalo.

V okviru podrodja kultura in tradicija se bo izvajal dosedanji otroSki in mladinski pevski zbor. V podrodju

gibanje in zdravje za dobro psihidno in fizidno podude otrok bomo izvajali razlidne gibalne aktiwosti, ki smo
jih v preteklih letih opravljali v okviru >Zdravega 2ivljenjskega sloga<.

Raz5irjeni program bomo poskuSali izvajati tako, da bo udencem omogodal zdrav osebnostni razvoj,

usklajen z njegovimi zmolnostmi in pridakovanji, interesi, talenti in potrebami.

Za nadaljnje aktivnosti in izvajanje poskusnega uvajanja razlirjenega programa potrebujemo izpolnjene

in vmjene dokumente, prijavnice in soglasje k izvajanjem vsebin neobveznih izbimih predmetov. Prosimo, da

podpisano soglasje vrnete razredniCarki do srede, 6.5.2019.
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