NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Spoštovani starši in učenci bodočih 4., 5. in 6. razredov!
V skladu z Zakonom o osnovni šoli, moramo šole v šolskem letu 2021/2022, ponuditi
neobvezne izbirne predmete, ki so del razširjenega programa in niso pogojeni z obvezno izbiro.
Vsak posameznik (učenec in straši) se sam odloči ali bo, oziroma ne bo izbral ponujeni
predmet. Izbrani neobvezni predmet je za učenca obvezen in se tudi ocenjuje. V zakonu je
opredeljeno, da mora šola obvezno ponuditi neobvezni izbirni predmet drugega tujega jezika in
sicer enega od jezikov sosednjih držav (hrvaščino, nemščino, madžarščino in italjanščino) in
francoščino oziroma angleščino tam, kjer je ta drugi tuj jezik. Ostali neobvezni izbirni predmeti
so še šport, tehnika, umetnost in računalništvo. Vsi neobvezni izbirni predmeti so vsebinsko in
ciljno drugače zasnovani kot obvezni predmeti.
Glede na kadrovsko zasedbo bomo na šoli za šolsko leto 2021/2022, ponudili kot drugi tuj jezik
nemščino, ostali ponujeni predmeti pa so: šport, tehniko, računalništvo in ples.
Pouk bo potekal pri nemščini dve uri na teden in eno uro pri ostalih predmetih.
Vsak učenec lahko ima največ dve uri neobveznih izbirnih predmetov v šolskem letu
2021/2022. V primeru izbire nemščine ( 2uri), drugega predmeta ne more izbrati.
Izbrani predmet se ocenjuje in ga je potrebno obiskovati celo šolsko leto.
Na OŠ Šmartno bomo lahko organizirali največ pet skupin neobveznih izbirnih
predmetov od 4. do 6. razreda ob pogoju, da bo prijavljenih vsaj 12 učencev.
Kratek opis izvajanja pouka določenega neobveznega izbirnega predmeta imate objavljen na
spletni strani šole (Hitre povezave – predmeti – neobvezni izbirni predmeti). Prav tako si lahko
ogledate podrobne učne načrte na strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
(povezava).

Ravnatelj:
Zdravko Jamnikar

OBRNI - PRIJAVNICA

V prijavnico vpišite vašo izbiro.
Prosimo vas, da izpolnjeno in podpisano prijavnico vrnete razredniku najkasneje do
petka, 14.5. 2021. Prijavnico vrnete tudi v kolikor se niste odločili za izbiro.
PRIJAVNICA ZA NEOBVEZEN IZBIRNI PREDMET

Priimek in ime otroka: ________________________________________________
Razred:_____
Izbira neobveznega izbirnega predmeta:
1._______________________________ (v kolikor izberete nemščino - 2 uri, ne morete izbrati še en predmet)
2. _______________________________

Podpis učenca: ____________________
Podpis staršev: ____________________

