Stahovica, 14. 4. 2020

Prijava na obvezne in neobvezne izbirne predmete
v šolskem letu 2020/21
Čeprav se šolsko leto še ni končalo, moramo izvesti prijavo na obvezne in neobvezne
izbirne predmete za šolsko leto 2020/21.
Zaprtje šol in omejitev gibanja v času epidemije sta razlog, da moramo letos prijavo
izvesti preko eAsistenta. Spodaj so zapisani vsi potrebni koraki za prijavo. Postopek
se bo zaključil 24. 4. 2020.

1. Starši boste morali aktivirati svoj eAsistent. Aktivira naj ga vsaj eden od
staršev, tisti, ki bo opravil izbiro izbirnih predmetov. Tisti, ki gesla še nimate,
ali ste ga morda pozabili, ga lahko pridobite s postopkom, ki je opisan v filmu
in nazorno prikazuje, kako pridobite prijavne podatke.
V primeru težav s prijavo, se lahko vsak dan med 9.00 in 12.00 obrnete na
Matejo Hari na telefonsko številko 041 279 889.

2. Skupaj z otrokom boste opravili izbiro obveznih oz. neobveznih predmetov za
prihodnje šolsko leto. Izbirni postopek se bo zaključil 24. 4. 2020.
Izbiro izbirnih predmetov opravijo učenci 6., 7. in 8. razreda. Izbirni
predmeti so predstavljeni na naši šolski spletni strani.
Izbiro neobveznih izbirnih predmetov opravijo učenci 3., 4. in 5. razreda.
Neobvezni izbirni predmeti so predstavljeni na naši šolski spletni strani.

Opis postopka izbire iz eAsistenta:

1. OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI: Po uspešni prijavi v eA za starše boste videli
obvestilo:

2. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI: Po uspešni prijavi v eA za starše boste videli
obvestilo:

3. Rangiranje izbirnih predmetov
Po kliku na Izberi predmete se odpre navodilo, kako urediti predmete in oddati
prijavo.
Prosimo vas, da na prvo mesto prenesete izbirni predmet, katerega si vaš otrok
najbolj želi. Nato dodajte še drugi, tretji, četrti in peti predmet. Če predmet
zaradi premalo prijavljenih ne bomo izvajali, bomo upoštevali učenčevo naslednjo
izbiro. Vsi označite 5 izbir.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko v celoti
oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, ali pa le ene ure tedensko. Starši
morate v začetku novega šolskega leta šoli (oddate razredniku) predložiti tudi
potrdilo o vpisu učenca v glasbeno šolo.

Ob strani označite, ali bo vaš otrok obiskoval 1, 2 ali 3 ure izbirnih predmetov ali
pa jih ne bo obiskoval. Ta označba je zelo pomembna, da bo »sistem« zaznal pravo
število izbir. Na koncu kliknite POTRDI IZBIRO. Postopek izbire lahko opravite
najkasneje do 24. 4. 2020.
Svojo prijavo lahko tudi natisnete – shranite za lastno uporabo.

In kako starši vidite izbirne predmete, ki jih mora vaš otrok razvrstiti?

Ko boste že razvrstili predmete, boste povezavo do izbirnih predmetov našli na desni
strani nad navedenim Aktualnim dogajanjem (do izteka roka za prijavo). Ne boste
več videli obvestila kot na prvi sliki.

4. Izbira neobveznih izbirnih predmetov
Po kliku na Izberi predmete se vam odpre navodilo, kako uredite predmete in
oddate prijavo. V kolikor se je vaš otrok odločil za neobvezne izbirne predmete,
lahko izbere 1 ali največ 2 uri na teden. Prosimo, označite. V nasprotnem primeru
pa izberite možnost, da otrok ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega
predmeta. Neobvezni izbirni predmeti se bodo izvajali, če bo dovolj prijav.
Postopek izbire lahko opravite najkasneje do 24. 4. 2020.

Ko boste že razvrstili predmete, boste povezavo do neobveznih izbirnih predmetov
našli na desni strani do izteka roka za prijavo.

