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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
v šolskem letu 2020/2021
Dragi učenci in spoštovani starši!
V skladu z 22. členom prehodnih in končnih določb ZOsn so v šolskem letu
2020/21 v 4., 5. in 6. razredu na izbiro naslednji neobvezni izbirni predmeti: - 2
uri tedensko: drug tuj jezik italijanščina, - 1 ura tedensko: šport, računalništvo
in umetnost.
IZVAJANJE POUKA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV
Učenci lahko izberejo 1 neobvezni izbirni predmet oz. največ 2 uri tedensko
skupaj. V soglasju s starši se učenec lahko odloči, da ne bo obiskoval nobenega
neobveznega izbirnega predmeta.
Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati. Ko pa se
učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga mora
obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega
predmeta so starši dolžni opravičiti tako kot odsotnost od učnih ur obveznega
dela programa.
Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti.
Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Neobvezni izbirni predmeti so pri
ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih
izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.
NAČIN PRIJAVE:
Elektronsko: Starši oddate prijavnico elektronsko preko sistema Lo.Polis
najkasneje do 22. 5. 2020.
Pisno: Starši, ki nimajo dostopa do Lp.Polisa, o tem obvestijo razredničarke.
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Pomembno: Vsi starši morate posredovati informacijo o obiskovanju oz.
neobiskovanju izbirnega predmeta. Če otrok NE BO obiskoval izbirnega
predmeta, nas starši o tem obvestite po e-pošti na naslov:
manca.zigante@osagpostojna.si z zapisom, kjer navedete: ime in priimek
otroka, datum rojstva, razred, ne bo obiskoval/a neobveznega izbirnega
predmeta v šol. letu 2020/21.
ZAMENJAVA NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA ALI ODJAVA:
Pred odločitvijo za neobvezne izbirne predmete je potrebno vedeti, da si
učenec po začetku obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta ne more
premisliti in izpisati od predmeta. Izjemoma bo zamenjava možna le v začetku
šolskega leta, če bo v novo izbrani skupini še prostor ali če odjava od predmeta
ne bo vplivala na spremembo že oblikovanih skupin.
OBLIKOVANJE SKUPIN:
Učne skupine organizira in oblikuje šola samostojno, skladno s predpisanimi
normativi. Vsako šolsko leto se oblikujejo na novo. Posamezni predmet se bo
izvajal, če bo prijavljenih najmanj 12 učencev (za podružnične šole se skupina
oblikuje, če se na izbirni predmet prijavi najmanj 8 učencev). V skupini je lahko
največ 28 učencev iz različnih razredov II. triade.
VSEBINE POSAMEZNIH PREDMETOV
https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/
,

https://www.osagpostojna.si/4-5-6-razred/

