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NEOBVEZNI  IZBIRNI  PREDMETI  ZA  ČETRTI,   PETI  IN  ŠESTI  RAZRED  OSNOVNE
ŠOLE

Temeljijo na zakonski osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli Ul. RS št.
63/13.
Šola za učence in učenke 4., 5., in 6. razreda izvaja pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:
drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa in tehnike.  
Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo.
Učenec/učenka, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem
šolskem letu.
Drugi tuj jezik, kot neobvezni izbirni predmet, izberejo tisti učenci/učenke, ki jih učenje tujih jezikov
veseli in bodo želeli obiskovati pouk drugega tujega jezika vsaj eno neprekinjeno obdobje (od 4. do 6.
razreda ali od 7. do 9. razreda ali od 4. do 9. razreda).
Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program, zato so v urniku izven obveznih predmetov.

Šolsko leto 2021/2022
Na šoli smo se odločili ponuditi naslednje neobvezne izbirne predmete: drugi tuj jezik – francoščina,
šport, umetnost, tehnika.
Glede na število učencev in učenk v teh razredih, lahko oblikujemo  pet skupin neobveznih izbirnih
predmetov.  Skupino  lahko  oblikujemo,  če  je  prijavljenih  vsaj  dvanajst  učencev.  Učenec  si  lahko
izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.
Prijavnico oddajte razredničarki do petka, 21. maja 2021. O izvajanju neobveznih izbirnih predmetov
vas bomo obvestili do konca šol. leta.
                        Ravnatelj:

Danijel Lilek

(odrežite po črti)

PRIJAVNICA
ZA NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE ZA ŠOL. LETO 2021/2022

Ime in priimek učenca/učenke: _______________________  Razred: ______________

Izmed  predlaganih  neobveznih  izbirnih  predmetov  učenec/učenka  izbere  največ  dve  uri pouka
neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Predmet / izbira Tedensko število ur
francoščina 2 DA NE
umetnost – likovno ustvarjanje 1 DA NE
šport 1 DA NE
tehnika 1 DA NE
                                                                  
   Datum: ____________________                    Podpis staršev: ________________________
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