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manjka Ie se zakljueno sreeanje. 
Ceprav so vsi tecaji in dogodki 

padli v vodo, pa to nikakor ne po
meni, da so prekinili vse aktivnosti. 
Nekatere skupine (skupina CNC-

.. _ ... .. _. -. --., 

na daljavo, mentorica jim posilja 
naloge in uganke, ki jih uspesno 
premagujejo. Tudi skupina Angle
scina za oldtajmerke naredi naloge . 
po spletu,« pove direktorica. 

vale kar 17 udelezencev, naertuje
mo druzinski kviz. Pray tako se re
dno sreeuje tudi zenska podpoma 
skupina. Nudimo tudi ueno pomoe 
na daljavo,« se razlaga in doda, da 

roku. POleg tega se preiikusamo 
v razlienih novih stvareh in naer
tujemo razvoj Ljudske univerze po 
obdobju koronavirusa.« 

Monika HotVat 

Slovenske gorice • Zaceli SO se redni in ponovni vpisi novincev v vrtce 

Vloge sarno po redni ali elektronski posti 
Epidemija' koronavirusa je zapletla tudi tradidonalne spomladanske vpise novincev v vrtce. In ceprav v 
vrtdh se ne vedo, kdaj bo v njihovih prostorih znova odmeval otroSki smeh, ie siJrejemajo prij'ave. 

Osnovna sola Cerkvenjak-Vito
marci, v okviru katere delujeta tudi 
cerkvenjaski in vitomarski vrtec, je 
objavila skupni javni vpis novincev 
za solsko letq 2020/21, ki bo pote
kal med 17. in 30. aprilom. Zaradi 
koronavirusnih ukrepov vloge le
tos ni mogoee oddati osebno na 
sedezu zavoda, ampak jo lahko 
starsi za svojega malCka tokrat 
posljejo Ie po navadni ali elektron
ski posti, vse informacije in obraz
ci pa so na voljo na solski spletni 
strani. Ravnatelj MirkoZmavc pri 
tem pravi, da otrok, ki so jih starsi 
Vvrtec ze prijavili med letom, zdaj 
ni treba ponovno vpisovati. 

Vpis novincev v trojiSki vrtec se 
je Zaeel15. aprila in bo trajal do 7. 
maja 2020. Vloge za sprejem lahko 
starsi malCkov, ki bode vrtec zaee
Ii obiskovati 1.septembra, oddajo 
priporoeeno po redni ali elektron
ski posti na naslov osnovne , sole 
in vrtea v Sveti Trojici. V okviru jav-

nega vzgojno izobrazevalnega za
voda Osnovna sola Destrnik-Trno
vska vas delujeta dva vrtea, in sieer 
destrniSki pri .matieni in trnovski 
pri podruznicni soli. Po besedah 
ravnatelja Draga Skurjenega je vpis 

predsolskih otrok ze mogoe, saj 
lahko starsi svoje malCke v vrtee 
prijavijo ze od 15. aprila, zakljucil pa 
se bo 24. aprila. Tudi tu sprejemajo 
prijave samo po redni posti ali na 
uradni elektronski naslov sole. 

VpIs novincev v trnovskt vrtec jemogoe do 24. aprila. 

Kot je povedal Ma~an Zadravee, 
ravnatelj osnovne sole in vrtea v' 
Lenartu, pa se je tamkajsnji ponov
ni vpis otrok v vrtee ze koneal, saj 
je potekal med 1. in 17. aprilom. 
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Ueenee 3. razreda prilagojenega izobrazevalnega programa z ni 
jim izobrazbenim standardem lahko ponavlja razred na podlagi pisn' 
ga obrazlozenega predloga razrednika v soglasju s starsi, Ce ni dos 
gel minimalnih standardov znanja. 

Zaueenee 7. in 8. razreda, ki so ob koneu pouka v solskem letu neg 
tivno oeenjeni iz vee kot treh predmetov, dokument doloca, da ram 
ponavljajo, tisti, ki so negativnoocenjeni iz najvee treh predmetov, I 
do konca solskega leta opravljajo popravni izpit, in sicer n'ajvec trikr. 

Ucenee 7. in 8. razreda, ki je bil pri opravljanju predmetnih izpitl 
negativno oeenjeniz najvee treh predmetov, opravlja popravni izp 
tisti, ki je bil pri opravljanju predmetnih izpitov negativno oeenjen 
vee kottreh predmetov, pa ponavlja razred. 

Glede ucencev 7. in 8. razreda, ki do konea solskega leta niso'po 
tivno oeenjeni iz vseh predmetov, pa dokument doloea, da pogoi' 
napredujejo v visji razred. Ce v tretjem roku izpita ne opravijo, razr 
ponavljajo. Tretji izpitni rok za popravne izpite bo od 11. do 18. Sf 

. tembra. Za ueenee, ki imajo popravni izpit, mora sola organizirati ( 
polnilni pouk v obsegu najmanj desetih ur za posamezni predmet. 

Uceneem prvih in drugih razredov naj ucitelj oeeni napredek pri ( 
seganju standardov znanja, pri cemer naj se uposteva, da so 'eilji 
standardi v ucnih nacrtih praviloma postavljeni na ravni triletja in 
mogoce izpad nadomestiti v drugem oz. tretjem razredu. 

Zakljucne ocene bodo temeljile na ocenah do 1 
marca 

Pri oeenjevanju znanja je po mnenju zavoda zaselstvo tudi smi 
no, da ucitelji naj »izogibajo oGenjevanju znanja s pisnimi preizl 
znanja« .. 

Glede zakljLieevanja oeen pa zavod za solstvo uciteljem pripon 
da pri doloeanju zakljuene Qeene izhajajo iz oeen, pridobljenih do 
marea letos, ob tem pa naj upostevajo tudi izkazani napredek uee 
v obdobju izobrazevanja na daljavo in oeene, ki jih je pridobil v ( 
tovrstnega izobrazevanja. 

Ministrstvo je podobna priporocila poslalo tudi glasbenim sol 
Slednja dolocajo, da v glasbeni soli letno oeeno pri vseh'predmel 
vseh razredih oblikuje ucitelj predmeta, v letosnjem solskem letl 
ueenei ne opravljajo letnih izpitov. 


