OŠ Šenčur, april 2019

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
za učence 4., 5. in 6. razreda v šol. letu 2019/2020
Spoštovani učenci in starši!
Osnovna šola Šenčur izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda
in pouk neobveznih izbirnih predmetov, ki se bo v šolskem letu 2019/2020 izvajal za učence
4., 5. in 6. razreda. Bodočemu prvemu razredu smo že ponudili neobvezni izbirni predmet
angleščina.
Vsebina neobveznih izbirnih predmetov, ki jih ponujamo na naši šoli, je predstavljena v tej
publikaciji, objavljeni na šolskih spletnih straneh, podrobnejši učni načrti predmetov pa so
objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS:
- obvezni izbirni: če se želite pozanimati tudi že za višje razrede
http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_sols
tvo/osnovno_solstvo/program/izbirni_predmeti_v_osnovni_soli/

- neobvezni izbirni:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_s
olstvo/osnovno_solstvo/program/
Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:
- 4., 5. in 6. razreda izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov.
Izbira je prostovoljna, lahko ne izbere ničesar.
V času od 28. marca 2019 do 11. aprila 2019 pričakujemo, da se boste s svojim otrokom
pogovorili o obiskovanju neobveznih izbirnih predmetov in to (v zgoraj navedenem času)
sporočili šoli – prijavo oddali psihologinji oz. razredničarki. . Če je vaš otrok že obiskoval
nek predmet v tem šolskem letu, ga lahko izbere ponovno. Učitelj bo snov prilagodil
njegovemu znanju.
Publikacija in prijava sta objavljeni tudi na spletni strani šole, v zavihku »Starši«, rubrika
»Neobvezni izbirni predmeti«.

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine neobveznih izbirnih predmetov
za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste neobvezne izbirne
predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s
Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa OŠ.
Upamo, da vam bodo informacije v publikaciji, ki smo jo pripravili, v pomoč pri izbiri
predmetov. Predlagamo vam, da odločitev o izbiri skrbno pretehtate in se po potrebi posvetujete
tudi z razrednikom in drugimi učitelji.
mag. Majda Vehovec, ravnateljica

OŠ ŠENČUR, 26.03.2019

5. razred (šol. l. 19/20)

Priimek in ime učenca/učenke: ____________________________razred: 4. ______(2018/2019)

PRIJAVA NA neobveznE IZBIRNE PREDMETE
Pred vami so ponujeni NEOBVEZNI izbirni predmeti za šolsko leto 2019/2020.
Tudi bodoči četrtošolci že izbirate NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE.
Izberete le, če želite. Če pa že izberete, morate pouk obiskovati od začetka do konca, pri
tem predmetu ste tudi ocenjeni. Ocena se vpiše v spričevalo.
Učenec lahko izbere največ 2 uri na teden.
Spodaj navedeni predmeti potekajo eno uro, razen nemščina in francoščina, ki potekata 2 uri
tedensko.
Dobro preglejte ponudbo. Levo od izbranega predmeta zapišite števila od 1 do 4; 1 pomeni,
da bi vaš otrok obiskoval ta predmet najrajši. Če ne bo dovolj prijav oz. jih bo preveč, bomo
upoštevali vašo naslednjo izbiro.

Pomembno! Označite tudi:
-

Moj otrok bo obiskoval en predmet po eno uro
Moj otrok bo obiskoval en predmet po dve uri
Moj otrok bo obiskoval dva predmeta po eno uro

Označi
od 1 do
4

PREDMET
Drugi tuji jezik - NEMŠČINA
Drugi tuji jezik - FRANCOŠČINA
RAČUNALNIŠTVO
ŠPORT
UMETNOST
TEHNIKA

ŠT. UR
2
2
1
1
1
1

Označite
tu

MOJ SIN/MOJA HČI NE BO OBISKOVAL/A
NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV.
Nekaj pojasnil si lahko preberete na predhodni strani. Predvsem pa vas vabimo, da
skupaj natančno preberete Publikacijo o neobveznih izbirnih predmetih, katero najdete
na spletni strani šole, pod zavihkom »Starši« in nadaljnje na zavihku »Neobvezni izbirni
predmeti«.
V primeru, da ste se skupaj odločili in vaš otrok BO obiskoval neobvezni izbirni predmet, to
označite v eAsistentu. Je zelo preprosto in hitro. Tam so tudi kratka navodila za izpolnjevanje.
Aplikacija bo odprta od 28. marca do 11. aprila 2019.
V primeru, da vaš otrok NE BO obiskoval neobveznih izbirnih predmetov, vas lepo prosimo za
izpolnitev spodnjega obvestila. Le tako bomo prepričani, da niste pozabili v eA označiti
predmetov. Postavke, da učenec ne bo obiskoval nobenega NIP, v eA ni.
Če nimate dostopa do eA, se poslužite priložene prijave!
To naj učenec vrne psihologinji, ravno tako do 11.4.2019.

podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov: _______________________________
podpis učenca/učenke: __________________________

OBVESTILO ŠOLI
Spodaj podpisani starši učenca/učenke: __________________________________,
ki bo v šolskem letu 2019/2020 obiskoval /a____________ razred, obveščamo šolo o
naši odločitvi:
Naš/a sin/hči v šolskem letu 2019/2020
NE BO OBISKOVAL/A
NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV.

Kraj in datum: ____________

podpis staršev/zak. zastopnikov: _____________________

