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Obvestilo za starše in učence bodočega 7. razreda – IZBIRNI POSTOPEK ZA ŠOLSKO LETO 21/22 
 
Spoštovani starši, učenke in učenci! 
 
Obvezni izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 
8. in 9. razred. Izbirni predmeti spodbujajo razvoj individualnih značilnosti in interesov učencev. So 
priložnost, da učenci ob lastni izbiri predmetov razvijajo svoja močna področja.  
V skladu z Zakonom o osnovni šoli si učenci 7., 8. in 9. razreda izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov 
tedensko, lahko tudi tri ure, če s tem soglašajo starši.  
 
Ponudba izbirnih predmetov (priloga 1): 
- pouk izbirnih predmetov naravoslovno-tehničnega in družboslovno-humanističnega sklopa se 

izvaja enkrat tedensko (ena ura pouka), pouk izbirnih predmetov tujega jezika pa dvakrat tedensko 
(dve uri pouka), 

- učenci so pri izbirnih predmetih ocenjeni s številčnimi ocenami od 1 do 5, 
- učenec, ki si je izbral izbirni predmet - tuji jezik, lahko v soglasju s starši izbere še en enourni predmet, 
- v kolikor se k posameznemu predmetu ne bo prijavilo zadostno število učencev se predmet ne bo 

izvajal. Učenci, ki so izbrali predmet, ki se ne bo izvajal, bodo prerazporejeni k drugim predmetom 
glede na razporeditev, ki jo bodo naredili v eAsistentu.  

 
Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih 
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom je lahko v celoti oproščen izbire izbirnih 
predmetov ali pa izbere le en izbirni predmet v obsegu ene ure tedensko. V tem primeru starši na prijavnici 
označijo, da bodo uveljavljali delno ali popolno oprostitev obiskovanja pouka izbirnih predmetov in 
najkasneje do 30. 9. 2021 podajo potrdilo o vpisu v GŠ za šolsko leto 2021/2022. 

 
Zamenjava izbirnega predmeta 
Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. Zamenjava izbirnega 
predmeta je možna do konca septembra tekočega šolskega leta vendar le v skupine izbirnih predmetov, 
ki niso zapolnjene ter v skupine, katerih urnik se sklada z obstoječim urnikom učenca. Prošnjo za 
menjavo izbirnega predmeta v pisni obliki (obrazec), s podpisom staršev učenec/-ka dostavi 
pomočnici ravnateljice najkasneje do 30. 9. 2021. 

 
Vsebinske predstavitve izbirnih predmetov si lahko preberete na spletni strani šole www.oslucija.si. 
Izvajalci bodo izbirne predmete predstavili v okviru pouka, nekaj izbirnih predmetov (predvsem skupnih, 
ter IP Nemščina 1) bodo predstavljeni videokonferenčno, v četrtek, 24. 3. med 17.00 in 18.30. Urnik 
predstavitev ter povezave do zoom sob, so objavljene v spletni učilnici oddelčne skupnosti. 
 
Prijavo k izbirnim predmetom lahko opravite znotraj eAsistenta za starše (navodila so v prilogi 2). 
Izbirni postopek bo v eAsistentu omogočen od 23. do 30. 3. 2021.  
 
V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na pomočnico ravnateljice Enejo Baloh na elektronski 
naslov eneja.baloh@oslucija.eu. 
 
 
        Eneja Baloh, pomočnica ravnateljice 
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Priloge: 
- ponudba izbirnih predmetov 
- navodilo za izbiro v eA 
 
  

 

Priloga 1: Ponudba izbirnih predmetov za učence 7. razreda: 
 

Predlog ponudbe - 7. razred Št. ur na 
teden 

Skupni predmeti za učence od 7. 
do 9. r 

Št. ur 

Tuj jezik – francoščina 1 (FI1) 2 Obdelava gradiv – les (OGL) 1 

Tuj jezik – nemščina 1 (NI1) 2 Rastline in človek 1 

Tuj jezik – španščina 1 (ŠI1) 2 Umetnostna zgodovina – oblika in 
slog (UM) 

1 

Tuj jezik – srbščina 1 (SRB1) 2 Vzgoja za medije - tisk (VMT) 1 

Računalništvo – Urejanje besedil (UBE) 1 Gledališki klub (GK) 1 

Šport - Šport za sprostitev (ŠSP) 2 Literarni klub (LK) 1 

Likovno snovanje 1 (LS1) 1 Turistična vzgoja 1 

Filmska vzgoja 1 (FV) 2 Sodobna priprava hrane  1 

 
 
 
Priloga 2: Navodila za izbiro obveznih izbirnih predmetov preko portala eAsistent za starše: 
 
V torek, 23. 3. 2021 se bo na portalu eAsistent za starše odprl sklop Izbirni predmeti. Starši razporedijo 
vse ponujene/razpisane predmete. Tisti na vrhu so najpomembnejši, ostale (rezerve) bomo upoštevali 
v primeru, če se za prvo izbrane ne bo odločilo zadostno število učencev. Na portalu so napisna navodila 
za razporejanje predmetov. 
Navodila si lahko ogledate na povezavi. 

https://www.youtube.com/watch?v=o1LviUzs4Bs&t=26s

		2021-03-23T11:24:22+0100
	ENEJA BALOH




