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Spoltovani star{i.

NaSa Sola sodeluje v poskusu >>Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizku5anje koncepta
razlirjenega programa v OS<. Za izvedbo triletnega poskusa je bilo izbranih 19 osnovnih 5ol. 155 osnovnih
5ol bo poskus izvajalo le v enem sklopu.

Za !(ence bomo razlirjen program (podaljlano bivanje, jutranje vantvo, neobvezne izbirne predmete,

interesne dejawosti, dodatni pouk, dopolnilni pouk, individualno in skupinsko pomod) izvajali drugade kot v
5olah, ki niso vklju{ene v poskus, predvsem z organizacijskega stali5Ia. V okviru poskusa bomo preskusili
nov model izvajanja raz5irjenega programa. Nekatere novosti izvajamo ie v tem tolskem letu.

Ves raz5irjeni program osnovne Sole (RaP) je razdeljen na 3 podroEja:
- gibanje in zdravje za dobro psihidno in fizidno poiutje otrok,
- kultura in tradicija,
- druge vsebine in dejavnosti, povezane z obveztim in raz5irjenim programom Zivljenja in dela Sole.
Vsakopo&oljejerazdeljenonavedsklopov(gibanje,tehnika,zdravje,prehrana,...).Posamemisklopi

in dejavnosti izvajamo namesto neobveznih izbimih predmetov, interesnih dejavnosti, podalj5anega bivanje,
individualne in skupinske pomodi ... Model razvija Solska projektna skupina, v sodelovanju s projellno
skupino ZRSS in MzS.

Ce bo vaI otrok v 5olskem leu 2019120 v drugem triletju (4., 5., 6. razred), so med dokumenti, ki jih je
prinesel va5 otrok, opisi neobvezdh izbimih predmetov in prijavnica. Skupaj s svojimi otroci preglejte in
izberite neobvezne 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 neobvemem predmetu.
Najvedja razlika od dosedanjega izvajanja je v tem, da se znanje pri predmetu ne bo ocenjevalo.

V okviru podroCja kultura in tradicija se bo izvajal dosed,nji otro5ki in mladinski pevski zbor. V podrodju
gibanje in zdravje za dobro psihidno in fizidno polutje otrok bomo izvajali razlidne gibalne aktivnosti, ki smo
jih v preteklih letih opravljali v okviru >Zdravega iivljenjskega sloga<.

Zaradi pridobitve podatkov o dasu in nadinu prihodov in odhodov udencev, pa tudi za ugotavljanja obsega
dejavnosti, prilagamo staro prijavnico v >podaljlano bivanje<. Za udence prijavljene v podalj5ano bivanje,
bomo pripravili dejavnosti, primerljive z dejavnostmi sedanjega podalj5anega bivanja (samostojno inlali
sodelovalno udenje, igra in samostojno nadrtovanje prostega dasa, medvrstni5ko, medgeneracijsko in
mednarodno sodelovanje) z vkljuCenimi dejavnostmi iz vseh treh po&odji RaP-a in varstvo do dogovorjenega
dasa, ko bodo odSli iz Sole. Ker bodo dejavnosti zaradi sodelovanja v poskusu bolj strukturirane, bodo lahko
uCenci odhajali pred ali po zakljudeni dejavnosti.

RazSitjeni program bomo poskulali izvajati tako, da bo uCencem omogoCal zdrav osebnostni razvoj,
usklajen z njegovimi zmoZnostmi in pridakovanji, interesi, talenti in potrebami.

Za nadaljnje aktivnosti in izvajanje poskusnega uvajanja razSiq'enega programa potrebujemo izpolnjene
in vmjene dokumente, prijavnice in soglasje k izvajanjem vsebin neobveznitr izbimih predmetov. prosimo, da
podpisano soglasje mete razrednidarki do srede, 6. S.ZOl9.
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