OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 3. TRIADE

So način
prilagajanja
osnovne šole
individualnim
razlikam otrok
in interesom
učencev. So
dodatek, ki
šolsko delo
prilagodi
nagnjenjem
posameznika,
nadgradnji
znanja,
odkrivanju
poklicnih
interesov.

Učencu
omogočajo
poglabljanje
in širjenje
znanja na
področju, ki
ga zanima, in
to na bolj
sproščene,
dejavne
načine.
Omenjeni
predmeti
postanejo
priložnost za
to, da se
učenci pri njih
dokažejo.

V 7., 8. in 9.
razredu imajo
učenci poleg
predmetov, ki
so obvezni za
vse, tudi izbirne
predmete.
Izbirni predmeti
so večinoma
enoletni, so pa
tudi v triletnih
sklopih.
Vsakemu od
njih je
namenjeno 35
ur v šolskem
letu (v 9.
ratredu 32 ur).

Učenec izbere
dve uri pouka
izbirnih
predmetov
tedensko,
lahko pa tudi
tri ure, če s
tem soglašajo
njegovi starši.
Predmete, ki
jih izbere,
mora
obiskovati celo
šolsko leto.

Obvezni
izbirni
predmeti se
ocenjujejo
tako kot
obvezni
predmeti v
skladu s
Pravilnikom o
preverjanju in
ocenjevanju
znanja ter
napredovanju
učencev v OŠ.

▪ V skladu s sedanjo zakonodajo si učenec 7., 8. in 9. razreda obvezno izbere dve
uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo
starši. Predmetov, ki so enoletni in so jih učenci že obiskovali, si ponovno ne morejo izbrati.
▪ Učenec si naj izbere predmet, ki ga zanima, upošteva naj svoje sposobnosti in bodočo
poklicno usmerjenost. Pri izboru bomo skušali upoštevati njegovo prvo izbiro, če bo za
predmet, ki ga je izbral, dovolj prijav.
▪ Ko se učenec odloči, da bo obiskoval določene izbirne predmete, mora biti obvezno prisoten pri
pouku le-teh. Vsaka odsotnost bo zabeležena v dnevnik in jo je potrebno opravičiti z
opravičilom.
▪ Šola je dolžna ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter retoriko.
▪ Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev
oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali le pri eni uri tedensko. Uveljavljanje
glasbene šole označite na prijavnici za izbirne predmete. Starši po junijskem roku za vpis v
glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo tudi potrdilo o vpisu
njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. Ravnateljica v skladu z
določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko
leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, starši posredujejo
dokazilo o vpisu najkasneje do 15. septembra.

▪ Naj poudarimo, da je tuj jezik predmet, ki poteka dve uri tedensko in je hkrati triletni
predmet. Če učenec izbere kot izbirni predmet tuj jezik, je s tem že izbral dve uri izbirnega
pouka tedensko in mu ni potrebno izbrati še enega predmeta, če si tega ne želi.
▪ Izbrali bomo predmete, ki bodo prejeli največ prijav. Učenci morajo zato izbrati tudi
nadomestne predmete, za primer, če se izbirni predmeti, za katerega so se najprej odločili, ne
bi izvajal.
▪ O izbiri bodo učenci in starši pisno obveščeni pred koncem šolskega leta.
▪ Na začetku šolskega leta imajo učenci en mesec časa za popravek svoje izbire, vendar so
spremembe možne le v okviru oblikovanih skupin in v skladu z normativi, ki veljajo za
določeno skupino. Po 30. 9. 2020 spremembe niso več možne.

