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Jurovski Dol, 8. 4. 2019

PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH
PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO
2019/2020
Neobvezni izbirni predmeti v predmetniku osnovne šole predstavljajo tisti del programa, ki ga,
glede na interese, želje in zmožnosti, učenci izberejo sami.
Učenci lahko izberejo eno uro izbirnih predmetov ali pa se za obiskovanje izbirnega predmeta
sploh ne odločijo. Neobvezni izbirni predmet je učencu na voljo, da ga izbere, vendar se zanj
ni potrebno odločiti. Ko se učenec za izbiro odloči, mora predmet v določenem šolskem letu
obiskovati in je ocenjen.
Vsi neobvezni izbirni predmeti so praviloma enourni, izjema je le tuj jezik, ki se poučuje v
obsegu 2 ur tedensko.
1. in 2. razred
S šolskim letom 2019/2020 nadaljujemo z uvajanjem prvega tujega jezika – angleščina kot
neobvezni izbirni predmet.
4., 5. in 6. razred
S šolskim letom 2019/2020 nadaljujemo z izvajanjem neobveznih izbirnih predmetov (glede na
število prijav):
Izbirajo lahko med naslednjimi predmeti:






Drugi tuj jezik (nemščina) – 2 uri tedensko
Računalništvo – 1 ura tedensko
Šport – 1 ura tedensko
Umetnost – 1 ura tedensko
Tehnika – 1 ura tedensko

Učenec lahko izbere en neobvezni izbirni predmet ali 1 uro ali pa predmeta sploh ne izbere.
V 7., 8. in 9. razredu se kot neobvezni izbirni predmet izvaja poučevanje drugega tujega jezika.

IZVAJANJE POUKA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV
Pouk se bo izvajal pred poukom obveznih predmetov ali po njem, torej 0., 6. ali 7. učno uro.
Čeprav gre za neobvezni izbirni predmet, ga bo moral učenec redno obiskovati do konca
šolskega leta in bo pri njem tudi ocenjen z ocenami od 1 do 5. Zaključne ocene predmeta bodo
vpisane v spričevalo. Po enem letu obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta lahko učenci
predmet prenehajo obiskovati ali pa z njim nadaljujejo naslednje šolsko leto in še nadgradijo
svoje znanje.

OBLIKOVANJE SKUPIN
Skupine učencev za NIP se oblikujejo za vsako šolsko leto posebej. Pouk NIP se bo izvajal, če
bo na šoli zanj prijavljeno najmanj 12 učencev.
V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati
neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta,
vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin ali učencev in le v primeru,
da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oz. do popolnitve posamezne učne skupine.

