Obvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2021/22
Kaj so izbirni predmeti?
Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom
učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje
močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo.

Kaj učenec izbira?
Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.
Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:
•
v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva
enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja
dve uri tedensko);
•
v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v
naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden
izmed predmetov dvourni in en enourni.

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje
Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na
urniku dve uri na teden. 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.
Tuj jezik je predmet, ki poteka tri leta, kar pomeni, da mora učenec najprej opraviti tuj jezik 1,
če želi obiskovati tuj jezik 2, oziroma 3.
Triletna predmeta sta prav tako likovno snovanje ter verstva in etika.
Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od
1 do 5.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na
predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči
ravnatelj.
Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše,
ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko.

Postopek izbire – rangiranje
Na seznamu izbirnih predmetov naj učenec obvezno izbere, oz. označi predmete od 1 – 6.
(1 pomeni 1. željen predmet, 2 pomeni 2. željeni predmet …).
Rangiranje je pomembno zaradi tega, ker ni nujno, da se bodo vsi ponujeni predmeti tudi
izvajali. Izvajali se bodo predmeti, ki bodo na lestvici čim višje, torej najpogosteje izbrani.

