Osnovna šola Iv ana Cankarja Vrhnika
Lošca 1
1360 Vrhnika

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – 7. razredi
V skladu z 20a. členom ZOsn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26.7.2013) šola
učencem ponudi neobvezne izbirne predmete.
V letošnjem šolskem letu si učenci 7. razreda lahko izberejo pouk tujega jezika kot
neobvezni izbirni predmet. S tem je učencem prepuščena izbira učenja tujega jezika glede
na njihove zmožnosti. Vključevanje postopoma poteka od šolskega leta 2014/15 dalje, ko so
se v pouk lahko začeli vključevati učenci 7. razredov.
Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni tuj jezik, bo obiskovanje pouka
obvezno, in ocena neobveznega tujega jezika bo enakovredna z ostalimi ocenami.
POSTOPEK IZBIRE IN OBLIKOVANJE SKUPIN
V šolskem letu 2015/16 bomo ponudili naslednje tuje jezike:
• italijanščina
• nemščina
V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev.
Prijavnice bodo učenci dobili na šoli, izpolnjene pa bodo vrnili do petka, 3. 4.
2015.
V izbirnem postopku bomo v največji možni meri upoštevali želje učencev. Če bo število
učencev za določen predmet premajhno, bomo izbor uskladili z učenci individualno.
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. V tem
primeru se lahko vključijo v skupino, kjer je še prostor in je izbira usklajena z njihovim
urnikom. Da ne bodo obiskovali neobveznega izbirnega predmeta pa se lahko odločijo samo
v primeru, da se skupina glede na normative še vedno lahko izvaja.
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Spoštovani starši učencev 6. razreda!
Z novim šolskim letom bodo lahko učenci 7. razreda obiskovali neobvezne izbire
predmete. Izbirate lahko med:
 Nemščino – 2 uri tedensko
 Italijanščino – 2 uri tedensko
Skupino bomo organizirali, če bo prijavljenih najmanj 10 učencev.
V primeru, da se boste za prijavo odločili, bo obiskovanje pouka obvezno do konca
šolskega leta. Pri neobveznem izbirnem predmetu bo učenec ocenjen, oceno pa bo
vpisana v spričevalo. Učenci lahko obiskujejo največ 2 uri neobveznih izbirnih vsebin.
Vrhnika, 23. 3. 2015

Ravnateljica:
mag. Polonca Šurca Gerdina

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moj otrok __________________________________________, učenec 6. razreda,
bo v šolskem letu 2014/2015 obiskoval neobvezne izbirne predmete
DA

NE

Če ste odgovorili z DA, prosimo obkrožite, katerega:
nemščina
Vrhnika,____________

italijanščina
Podpis staršev:_______________________

Izpolnjene obrazce vrnite razredničarki do petka, 3. 4. 2015.
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