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Spoštovani starši.

Bled, 21. 3. 2022

V zadnji triadi (7., 8., 9. razred) devetletne osnovne šole so del rednega pouka obvezni izbirni predmeti,
šole pa morajo ponuditi tudi neobvezni izbirni predmet.
Obvezni izbirni predmeti so lahko:


triletni - po enem ali dveh letih učenec lahko od predmeta odstopi ali pa nadaljuje,

enoletni - vezani na razred (nadgradnja določenega obveznega predmeta),

enoletni – ponujeni npr. v 7., 8. in 9. razredu, učenec ga lahko izbere samo enkrat, v isti skupini so lahko učenci
različnih razredov.

Neobvezni izbirni predmet v šolskem letu 2022/23 v 7., 8. in 9. razredu:


nemščina.

Vsi predmeti (obvezni in neobvezni) so ocenjeni s številčno oceno, ki mora biti pozitivna za napredovanje
v višji razred.
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:
Učenec si izbere dve uri izbirnih predmetov na teden, lahko tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. V
primeru, da učenec izbere tuji jezik, ki poteka dve uri tedensko, mu ni potrebno izbrati nobenega drugega
izbirnega predmeta več.
Učenec, ki bo v naslednjem šolskem letu obiskoval glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko
oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti.
Učenec mora v 8. in 9. razredu pri izbiri paziti, da ne izbere predmeta, ki ga je obiskoval v preteklem
oziroma v tem šolskem letu (izjema so triletni predmeti). Med ponujenimi predmeti Izbrani šport, učenec
lahko izbere le enega. (npr. le nogomet).
Ko izbirni predmet izbere, ga je dolžan obiskovati. Menjava oziroma odjava od izbranega obveznega
izbirnega predmeta je možna do 15. 9. 2022, a le v primeru, da to ne vpliva na oblikovane skupine in
posledično na organizacijo pouka.
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET (nemščina): Pouk neobveznega (ni obvezen!) izbirnega predmeta nemščina
poteka dve uri tedensko. Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga je dolžan obiskovati. Odjava od
izbranega neobveznega izbirnega predmeta je možna do 15. 9. 2022, a le v primeru, da to ne vpliva na
oblikovane skupine in posledično na organizacijo pouka. Predmet je ocenjen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predstavitve posameznih izbirnih predmetov in predvidene stroške za posamezni predmet najdete na spletni
strani šole (hitre povezave – izbirni predmeti), učne načrte pa na spletni strani MIZŠ (izbirni predmeti v
osnovni šoli - MIZŠ).
Predlagamo, da o izbiri res dobro premislite in ste pozorni tudi na to, da otrok ne bo preobremenjen. Vsi
predmeti, za katere se boste skupaj z otrokom odločili, so namreč ocenjeni in jih bo otrok moral do konca
šolskega leta obvezno obiskovati.
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ČASOVNICA IN NAVODILA ZA PRIJAVO
- Marec (od 28. 3. do 11. 4. 2022): izbiranje obveznih izbirnih predmetov in neobveznega izbirnega
predmeta nemščina preko spletne prijave na LoPolisu: https://www.lopolis.si/

Vsak učenec je v šoli prejel svoje uporabniško ime in geslo (namenjena le izbiri obveznih izbirnih predmetov
in neobveznega izbirnega predmeta nemščina), s pomočjo katerih, skupaj s starši, opravi izbor. Izbiranje je
preprosto. Navodila najdete na spletni strani šole (hitre povezave – izbirni predmeti).
Ker je od števila prijav odvisno, kateri obvezni izbirni predmet se bo izvajal in kateri ne, je potrebno poleg
želenih predmetov izbrati tudi rezervne predmete, ki bodo upoštevani, če se kateri od želenih predmetov
zaradi premajhnega števila prijavljenih učencev ne bo izvajal.
Izberite tri rezervne predmete (po vrsti, prva rezerva, druga …)
Vse predmete, tako želene (v LoPolisu obarvani modro) kot tudi rezervne (v LoPolisu obarvani oranžno),
izberite po vrsti, glede na to, katere bi učenec najraje obiskoval (najprej najbolj zaželen predmet).
Če želite, da bi učenec obiskoval tudi neobvezni izbirni predmet nemščina, to prav tako ustrezno označite.
V primeru, da želite, da bo vaš otrok oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov (delno ali v celoti)
zaradi obiskovanja glasbene šole, ustrezno označite v LoPolisu.
Če starši skupaj z učenci ne boste označili izbire obveznih izbirnih predmetov v LoPolisu, bo učencu šola
sama dodelila predmete.

- April 2022: oblikovanje skupin glede na število prijav k posameznemu obveznemu izbirnemu predmetu.
- Maj 2022: obveščanje o izbranih obveznih izbirnih predmetih.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko, Vesno Kordež (041 368 937 ali
04/57 80 628).

Svetovalna delavka:
Vesna Kordež

Ravnateljica:
Nataša Ahačič

