NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Spoštovani starši in učenci!
Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program osnovne šole. Vključitev
učencev v pouk neobveznih izbirnih predmetov je prostovoljna, kar pomeni, da si lahko
učenec neobvezni izbirni predmet izbere, če to želi. Če ne želi, mu ga ni treba izbrati.

1. ŠTEVILO IN VRSTA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV
Učenci lahko izberejo največ dve uri neobveznega izbirnega predmeta tedensko.
Na naši šoli bomo učencem 4., 5. in 6. razreda ponudili obiskovanje naslednjih
neobveznih izbirnih predmetov:
-

drugi tuji jezik (italijanščina ali nemščina),
umetnost,
računalništvo,
šport,
tehnika.

V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti šport, umetnost, tehnika in
računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, drugi tuji jezik (v našem primeru
italijanščina) pa se izvaja dve uri tedensko.
2. KDAJ SE NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET IZVAJA
- Posamezni predmet se bo izvajal, če bo prijavljenih najmanj 12 učencev. Šola
organizira in oblikuje učne skupine, skladno s predpisanimi normativi, za vsako šolsko
leto posebej. Učna skupina pri predmetu šport se bo predvidoma delila, če bo v njej 21
ali več učencev, medtem ko je za ostale učne skupine normativ 28 učencev.
- Na urniku bodo vedno le 6. ali 7. šolsko uro.

3. ZAMENJAVA ALI IZPIS IZ NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA:
a) do konca septembra se lahko učenci od neobveznega izbirnega predmeta
izpišejo ali pa ga zamenjajo s katerim drugim (seveda le, če je pri želenem
predmetu še prostor in se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca),

b) od oktobra dalje postaja obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta
obvezno, kar pomeni:
- učenec je dolžan biti prisoten pri pouku in opravljati vse dane zadolžitve,
- neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo, ocena se zapiše v spričevalo.

Obveznosti do posameznega izbirnega predmeta trajajo eno šolsko leto. Naslednje
šolsko leto lahko učenec izbere drug izbirni predmet, z istim nadaljuje na naslednji
stopnji ali pa ne izbere nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

4. PRIJAVA
Izbirne predmete, ki jih naša šola ponuja učencem, bo vsak otrok po svojih željah razvrstil
na obrazec o izbiri.

Predstavitve posameznih neobveznih izbirnih predmetov, lahko preberete na naši
spletni strani pod zavihkom » učenci«.

