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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V 1. RAZREDU
Učenci 1. razreda se bodo lahko prostovoljno vključili v pouk prvega tujega jezika angleščina v skladu
z 20.a členom ZOsn in 22. členom prehodnih in končnih določb ZOsn.
Pouk prvega tujega jezika angleščina se izvaja dve uri tedensko. Pouk bo potekal izven rednega urnika
oddelka. Učna skupina se oblikuje za najmanj 8 učencev.
Za učenca, ki se odloči, da bo obiskoval neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno.
Ocena neobveznega izbirnega predmeta pa je enakovredna ostalim ocenam in bo vpisana v
spričevalo.
Prijavnico, ki jo boste prejeli na roditeljskem sestanku v mesecu maju/juniju, vrnite isti dan ali v
tajništvo šole dva dni po roditeljskem sestanku.
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 4., 5. in 6. RAZREDU
V skladu z 20.a členom ZOsn in 22. členom prehodnih in končnih določb ZOsn mora šola učencem 2.
triade ponuditi pouk drugega tujega jezika, lahko pa ponudi tudi druge neobvezne izbirne predmete:
umetnost, računalništvo, šport in tehniko.
Učenci 4., 5. in 6. razreda se bodo v lahko prostovoljno vključili v pouk neobveznih izbirnih predmetov
iz ponudbe.
Pouk drugega tujega jezika se izvaja dve uri tedensko, pouk ostalih izbirnih predmetov pa eno uro
tedensko. Možno je izvajanje tudi v blok urah. Pouk bo potekal izven rednega urnika oddelka.
Za učenca, ki se odloči, da bo obiskoval neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno.
Ocena neobveznega izbirnega predmeta pa je enakovredna ostalim ocenam in bo vpisana v
spričevalo.
Pri oblikovanju skupin bomo v največji meri skušali upoštevati želje učencev, izvajali pa bomo tiste
izbirne predmete, za katere bo največ prijav. Skupine bodo predvidoma sestavljene iz učencev vseh
treh razredov. Lahko izberete 2 uri/teden, vendar bo zaradi lažje organizacije pouka ter oblikovanja
skupin (v skladu z normativi) vaš otrok po vsej verjetnosti obiskoval le en neobvezni izbirni predmet.
Učencem ni nujno potrebno izbrati predmeta, saj so to neobvezni izbirni predmeti.
Prosimo vas, da se s svojim otrokom pogovorite o prednostih in tudi obveznostih, ki jih prinaša
odločitev, da bo obiskoval neobvezni izbirni predmet.
IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. IN 9. RAZREDU
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
V skladu z 17. členom ZOsn mora osnovna šola poleg obveznih predmetov za učence 7., 8. in 9.
razreda izvajati tudi pouk obveznih izbirnih predmetov. Učenci se zanje odločajo glede na svoje
interese in sposobnosti.
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Na urniku so eno uro tedensko, razen drugega tujega jezika, ki je na urniku dve uri tedensko.
Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo
njegovi starši.
Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in
najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa.
Predmeti pa se razlikujejo tudi glede na čas trajanja:
– triletni predmeti (učenec jih lahko izbere vsa tri leta);
– triletni predmeti, lahko tudi krajši (učenec jih lahko izbere tri leta ali manj);
– enoletni, vezani na razred (lahko se jih ponudi samo v določenem razredu);
– enoletni predmeti (trajajo samo eno leto in jih učenec ne more ponovno izbrati).
Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje
Izbirni predmeti so obvezni del pouka in so umeščeni v urnik. Nekatere vsebine lahko tečejo izjemoma
tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti, športne dejavnosti ipd.). Če učenec neopravičeno
ne obiskuje izbranega izbirnega predmeta, dobi neopravičeno uro. Izbirni predmeti se ocenjujejo s
številčnimi ocenami od 1 do 5. V primeru, da je učenec ob zaključku šolskega leta ocenjen z oceno 1
(nezadostno), ima popravni izpit.
Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih
Učenec 7., 8. ali 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog
staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.
Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno
vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom.
V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure
tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi
za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši
posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.
Število skupin izbirnih predmetov
Ker se v skladu z normativi določi število skupin izbirnih predmetov za šolo glede na število učencev
in oddelkov, ne bomo mogli izvajati vseh ponujenih izbirnih predmetov. Izvajali bomo tiste, za katere
se bo odločilo več učencev.
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET
V skladu z 20.a členom ZOsn in 22. členom prehodnih in končnih določb ZOsn mora šola učencem 3.
triade ponuditi pouk drugega tujega jezika, ki se izvaja dve uri tedensko.
Pouk bo potekal izven rednega urnika oddelka.
Za učenca, ki se odloči, da bo obiskoval neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno.
Ocena neobveznega izbirnega predmeta pa je enakovredna ostalim ocenam in bo vpisana v
spričevalo.
Prosimo vas, da se s svojim otrokom pogovorite o prednostih in tudi obveznostih, ki jih prinaša
odločitev, da bo obiskoval neobvezni izbirni predmet.
Ilinka Kucler, ravnateljica

