Spoštovani starši, cenjeni učenci!
Za šolsko leto 2021/22 smo vam pripravili ponudbo izbirnih predmetov, ki so priložnost, da se
obogatite in nadgradite na tistih področjih, kje čutite da ste uspešni, da vas delo zanima in
veseli. Učenec lahko izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri
ure, če s tem soglašajo njegovi starši. (Ne izbirate dveh ali treh predmetov ampak dve
oziroma tri ure tedensko.)
Učenci lahko izberejo poleg obveznih izbirnih predmetov še največ dve uri pouka
neobveznih izbirnih predmetov tedensko. V skladu z zakonom osnovna šola izvaja za
učence 7., 8. in 9. razreda neobvezni izbirni predmet – drugi tuji jezik NEM. Neobvezni
izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Učenec lahko napreduje le, če
ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri obveznih in neobveznih izbirnih
predmetih. Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji
jeziki dve uri tedensko. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava
enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen
sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih
predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. 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. Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se
za posameznega učenca zabeleži v dnevniku in redovalnici oddelka. Učenec, ki je oproščen
sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko
za izbirne predmete zapiše »oproščen«.
Več informacij o ponujenih izbirnih predmetih smo za vas zbrali v predstavitveni publikaciji.
Želim vam, da izberete tiste izbirne predmete, ki si jih resnično želite in tako svojo vedoželjnost,
mladostno zagnanost in ustvarjalnost ter energijo usmerite sebi v prid. Podrobnejši učni načrti
izbirnih predmetov so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport RS:
https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/

Prijave na izbirne predmete potekajo elektronsko, preko eAsistenta, zato vas
prosimo, da v eAsistentu z rangiranjem ponujenih neobveznih izbirnih
predmetov, izberete željenega.
Izbirni obrazec izpolnite najkasneje do torka, 25. maja 2021, saj se takrat
aplikacija tudi zapre.
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