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Datum: 18. april 2019
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za 6. razred v šolskem letu 2019/2020
Spoštovani starši!
V skladu z Zakonom o osnovni šoli in navodili MIZŠ bodo osnovne šole v šolskem letu
2019/2020 v razširjeni program (kamor sodijo jutranje varstvo, dodatni in dopolnilni pouk,
interesne dejavnosti in podaljšano bivanje) vključile tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov
v 6. r., v katere se učenci vključujejo prostovoljno.
POMEMBNO: učenec lahko izbere največ 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko!
Za šolsko leto 2019/2020 bomo na šoli za učence 6. razreda ponudili naslednje neobvezne
izbirne predmete:
- DRUGI TUJI JEZIK – NEMŠČINA (2 uri tedensko)
- RAČUNALNIŠTVO (1 ura tedensko)
- UMETNOST (1 ura tedensko)
- ŠPORT (1 ura tedensko)
- TEHNIKA (1 ura tedensko)
V primeru, da se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, bo poleg vseh
rednih ur pouka obiskoval dodatno še eno oz. dve uri NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV.
NEKAJ INFORMACIJ O NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH:
 Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.
 Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program osnovne šole, zato ti predmeti
niso uvrščeni v urnik med obvezne predmete, pač pa bodo na urniku po končanem
obveznem programu (predvidoma v času podaljšanega bivanja).
 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v
šolskem letu.
 Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, znanje
učencev se ocenjuje, zaključne ocene se vpisujejo v spričevalo.
 Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri
obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti.
 Neobvezni izbirni predmet se bo izvajal za najmanj 12 učencev v skupini (število možnih
skupin je za šolo določeno skladno s predpisanimi normativi).
Več o vsebini ponujenih neobveznih izbirnih predmetov lahko preberete na šolski spletni strani
v vodoravnem zavihku »starši« in padajočem zavihku »izbirni predmeti«.

Na prijavnici pri izbirnem predmetu označite vašo odločitev.

PRIJAVNICA
Spodaj podpisani (ime in priimek staršev) _____________________________________________________
soglašam, da moj otrok _________________________________________ (ime in priimek učenca), ki bo v
šolskem letu 2019/2020 obiskoval 6. razred, poleg obveznega programa obiskuje v 6. razredu
tudi pouk neobveznega izbirnega predmeta (največ 2 uri/teden).
Prosimo, označite izbor (ustrezno trditev podčrtajte):
1. Drugi tuj jezik – nemščina

soglašam

ne soglašam

2. Računalništvo

soglašam

ne soglašam

3. Umetnost

soglašam

ne soglašam

4. Šport

soglašam

ne soglašam

5. Tehnika

soglašam

ne soglašam

Izpolnjeno prijavnico vrnite razredniku do četrtka, 25. aprila 2019.

Podpis staršev: ____________________________
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