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Datum: april 2020 
 

Neobvezni izbirni predmeti 
 
V skladu z Zakonom o osnovni šoli in navodili MIZŠ bomo v šolskem letu 2020/2021 v razširjeni 
program (kamor sodijo jutranje varstvo, dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in 
podaljšano bivanje) vključile tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov, v katere se učenci 
vključujejo prostovoljno.  
Učenec lahko izbere največ 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. 
 
Za šolsko leto 2020/2021 bomo na šoli ponudili naslednje neobvezne izbirne predmete:  

- DRUGI TUJI JEZIK – NEMŠČINA (2 uri tedensko)  

- RAČUNALNIŠTVO (1 ura tedensko) 

- UMETNOST (1 ura tedensko) 

- ŠPORT (1 ura tedensko) 

- TEHNIKA (1 ura tedensko) 

Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta se oblikuje za najmanj 12 učencev, 
v skupini pa je lahko največ 28 učencev. 
 
NEKAJ INFORMACIJ O NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH:  

 Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program osnovne šole, zato ti predmeti 

niso uvrščeni v urnik med obvezne predmete, pač pa bodo na urniku pred ali po 

končanem obveznem programu. 

 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v 

šolskem letu.  

 Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, znanje 

učencev se ocenjuje, zaključne ocene se vpisujejo v spričevalo.  

 Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri 

obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti.  

 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 oz. sprememba nima vpliva na že oblikovane skupine. 

 
Več o vsebini ponujenih neobveznih izbirnih predmetov lahko preberete na šolski spletni 
strani. 
 
 
 
 


