Izbirni predmeti 2020/21
Poleg obveznih predmetov osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk izbirnih
predmetov družboslovno-humanističnega sklopa in naravoslovno-tehničnega sklopa.
Obvezno mora šola ponuditi tuji jezik (na naši šoli sta to nemščina in francoščina), verstva in
etiko ter retoriko v 9. razredu.
Pri športu, obdelavi gradiv, prehrani in računalništvu je v skupini lahko največ 20 učencev, pri
vseh ostalih predmetih pa največ 28 učencev.
Vsak izbirni predmet se izvaja eno uro tedensko, le drugi tuji jezik ima dve uri tedensko. V
celem šolskem letu je za posamezni predmet predvidenih 35 oz. 70 ur za drugi tuji jezik. V 9.
razredu je letno predvidenih 32 ur (64 ur drugi tuji jezik).
Z izbirnim postopkom bomo pričeli v aprilu in bo končan do konca maja. Starši prejmete iz
tajništva obrazce po elektronski pošti, kamor tudi vrnete vašo odločitev do 4. maja 2020 po
elektronski pošti.
V mesecu septembru ima učenec izjemoma možnost spremeniti svojo izbiro. Učenec se lahko
vključi le v tiste skupine, kjer je še prostor in ki so časovno usklajene z njegovim siceršnjim
urnikom.
Pomembno je vedeti
• Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem
soglašajo njegovi starši. To pomeni, da mora izbrati dva predmeta, ki se izvajata eno uro
tedensko, lahko pa izbere tuji jezik, ki se izvaja dve uri tedensko.
• Učenec ne more dvakrat zapored izbrati istega predmeta.
• Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko
na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi sodelovanja pri
izbirnih predmetih odloči ravnatelj na podlagi potrdila o vpisu v tako šolo.
• Učenec je dolžan redno obiskovati izbrane izbirne predmete.
• Izbirni predmeti se ocenjujejo z ocenami od ena (1) do pet (5).
• V spričevalo se vpišejo vse zaključne ocene izbirnih predmetov, ki jih je učenec obiskoval na
šoli.

Neobvezni izbirni predmeti – splošna pojasnila
V šolskem letu 2020/21 bomo izvajali NIP v 4., 5. in 6. razredu.
Učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izbirajo med nemščino in športom, učenci 4. in 5. razreda pa
med tehniko, nemščino in športom.
V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti šport in tehnika izvajajo po eno uro
tedensko, drugi tuji jezik (v našem primeru nemščina) pa se izvaja dve uri tedensko. Neobvezni
izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na
svoje želje oz. sposobnosti.
Učenci lahko izberejo 1 neobvezni izbirni predmet. Posamezni predmet se bo izvajal, če bo
prijavljenih najmanj 12 učencev. Seveda pa se lahko učenec v soglasju s starši odloči, da ne bo
obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.
Učenec lahko vsako leto zamenja NIP, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem predmetu
nadgrajuje in poglablja od 4. do 6. razreda.

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.
Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih
predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.
Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati
do konca šolskega leta.
V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati
neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta,
vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin ali učencev in le v primeru,
da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oz. do popolnitve posamezne učne skupine. PO 30.
septembru menjava ni več mogoča.
Šola samostojno 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.
Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti
uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov se bodo
neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali v predurah, po pouku 6., 7. ali 8. uro, lahko tudi v
obliki blok ur (npr. tehnika), v tem primeru na 14 dni.

