za šolsko leto 2017/18

ŽELJE OB VPISU
Ime in priimek dijaka/dijakinje ………………………………………………………………………………………
I. Prosimo, da obkrožiš področja, ki te posebej zanimajo:
a) naravoslovje (fizika, kemija, biologija, matematika, informatika)
b) jeziki (slovenščina, angleščina …)
d) družboslovje (zgodovina, geografija …)
c) dramska igra in nastopanje
e) nimam posebej izraženih interesov
f) drugo ___________________________________________________________
II. Za drugi tuji jezik želim izbrati: (izbrano obkroži)
Prva izbira

Druga izbira

NEMŠČINA
NEMŠČINA

FRANCOŠČINA
FRANCOŠČINA

ITALIJANŠČINA
ITALIJANŠČINA

ŠPANŠČINA
ŠPANŠČINA

Pomembno je, da določiš tudi drugo izbiro za drugi tuji jezik, če zaradi organizacije pouka ne bo
mogoče upoštevati tvoje prve izbire.
Na osnovni šoli sem se že učil-a drugi tuj jezik:

…………………………………………………….. (zapiši, kateri jezik je to) …………………………let (število let učenja).

III. Izbereš lahko eno osebo, s katero bi bil-a rad-a skupaj v oddelku. Željo bomo upoštevali pod
pogoji, da bo obojestranska, da se bosta oba želela učiti isti drugi tuji jezik in če bodo
organizacijske možnosti to dopuščale.
_____________________________________________________ (ime in priimek te osebe)
IV. Pri oblikovanju oddelkov mi je najpomembneje, da upoštevate:

________________________________ (drugi tuji jezik, področje, oseba)

V. Posebnosti (npr. odločba o usmerjanju, bivanje v dijaškem domu …):_____________________
_____________________________________________________________________________

Datum: …………………………………….
Podpis dijaka/dijakinje:

Podpis staršev:

…………………………………………………

……………………………………………………….

Soglašamo z objavo imena in priimka svojega otroka na seznamu sprejetih prvošolcev. Razporedi
v oddelke bodo objavljeni na oglasni deski v Gimnaziji Vič najkasneje od 28. avgusta 2017.
Podpis dijaka/dijakinje: …………………………………
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Podpis staršev: ………………………………………………

za šolsko leto 2017/18

Prosimo te, da v spodnjo tabelo vpišeš ocene, skupno število vseh točk iz ocen in številke,
(odstotke) dosežene pri nacionalnem preizkusu znanja:
Predmeti
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Geografija
Zgodovina
Domovinska in državljanska kultura in etika
Naravoslovje
Fizika
Kemija
Biologija
Tehnika in tehnologija
Šport
Seštevek točk

Ocena v 7. razredu

Ocena v 8. razredu

Ocena v 9. razredu

/

/
/

/
/
/

/

SKUPNO ŠTEVILO VSEH TOČK IZ OCEN
Predmet
Nacionalni preizkus – slovenščina
Nacionalni preizkus – matematika
Nacionalni preizkus – tretji predmet:___________________)

Odstotki (%)

Prosimo te, da napišeš tiste svoje dosežke izven pouka v osnovni šoli, na katere si še posebej ponosen:
 zlata in srebrna priznanja na državnih tekmovanjih,
 doseženi rezultati na državnih tekmovanjih v raziskovanju – raziskovalne naloge,
 doseženi rezultati na državnih športnih tekmovanjih,
 večletno aktivno sodelovanje pri literarnih, glasbenih in drugih umetniških dejavnostih,



drugo:_________________________________________________________________________

S podpisom zagotavljamo, da so podatki resnični.
Podpis dijaka/dijakinje: …………………………………
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Podpis staršev: ………………………………………………

