OKROŽNICA V ZVEZI Z NACIONALNIM PREVERJANJEM ZNANJA
Kot ste že seznanjeni, bo v petek, 4. maja 2018, v ponedeljek, 7. maja 2018, ter
v sredo, 9. maja 2018, potekalo po vsej Sloveniji nacionalno preverjanje znanja za
učence 6. in 9. razreda. Nacionalno preverjanje znanja je za šestošolce in
devetošolce obvezno, naknadnega roka za preverjanje pa ni.
V petek bo preverjanje iz SLO za učence 6. in 9. razreda, v ponedeljek preverjanje
iz MAT za učence 6. in 9. razreda ter v sredo, preverjanje iz TJA za učence 6.
razreda in GUM (tretji predmet) za učence 9. razreda.
Učenci 6. in 9. razreda, ki preverjate znanje, pridete v PETEK, 4. maja, v
PONEDELJEK, 7. maja, in v SREDO, 9. maja,
v šolo ob 8.15 uri. Na oglasnem panoju si ogledate vašo razporeditev in počakate
pred učilnico, kjer boste preverjali znanje. Ob 8.20 skupaj z nadzornimi učitelji
vstopite v učilnico, kjer vas nadzorni učitelji posedejo po priloženem sedežnem
redu in vam podajo potrebna navodila.
Učenci 7. in 8. razreda pričnete pouk po rednem urniku (vključno s
predurami), prva šolska ura pa zaradi preverjanja znanja traja od 8.20 do 9.30. Po
končani podaljšani prvi uri odidete v avlo šole, kjer si boste ogledali nagrajeni film
naših učencev z naslovom PET PEPELK.
Učenci, ki preverjate znanje, pričnete s preverjanjem natanko ob 8.30 in
pišete 60 min brez odmora. Po končanem preverjanju skupaj z učitelji
zapustite učilnico in odidete v avlo šole.
Učenci 6. in 9. razreda imate po končanem preverjanju pouk po urniku za tisti
dan.
Prosim vse učence, da v dnevih preverjanja s svojim vedenjem omogočite učencem
6. in 9. razreda nemoteno izvajanje nacionalnega preverjanja znanja.
Vsem učencem, ki preverjate znanje, želim veliko zbranosti, natančnosti –
predvsem pa znanja, s katerim boste pokazali, da ste se v teh letih šolanja na
OŠ Franja Malgaja Šentjur veliko naučili.
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