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IZBIRNI PREDMETI

Devetletka prinaša IZBIRNE PREDMETE v 7., 8. in 9. razred.
So nov način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom
učencev.
Ti predmeti omogočajo učencem, da poudarijo »močne« strani svojih
interesov in sposobnosti. Hkrati so tudi priložnost, da se učenke in učenci pri
njih izkažejo, so uspešni.



IZBIRNIM PREDMETOM JE SKUPNO:

- da se učenci odločajo zanje v 7., 8. in 9. razredu,
- da se zanje učenci odločajo glede na svoje interese, sposobnosti, posebno

zanimanje,
- da so na urniku po 1 uro tedensko, tuji jezik pa 2 uri,
- da je izbirni predmet obvezen in ocenjen,
- izbirni predmeti so možnost za širitev znanj in napredka učencev.



2 SKLOPA IZBIRNIH PREDMETOV

- družboslovno – humanistični sklop
- naravoslovno – tehnični sklop

V okviru družboslovno – humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk
tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.
Izbirne predmete šola ponudi po sklopih, učenec pa izbirne predmete izbira
NE glede na sklop.



KAJ UČENEC IZBIRA?

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri
ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Nabor izbirnih predmetov v šolskem letu 2020/2021 in opise predmetov si
lahko ogledate na spletni strani OŠ Ob Dravinji – Šolska svetovalna služba –
Obvezni izbirni predmeti.



POUK IZBIRNIH PREDMETOV
IN OCENJEVANJE

● Izbirni predmeti so obvezni del pouka. Če učenec neopravičeno ne obiskuje
izbranega izbirnega predmeta, dobi neopravičeno uro. Predmeti so umeščeni v
predmetnik posameznega razreda. Pouk posameznega izbirnega predmeta je na
urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na
teden. Nekatere vsebine (npr. šport) lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven
rednega urnika (ogledi, izleti…).

● Ocenjujejo se s številčnimi ocenami od 1 do 5.
● V primeru, da je ob zaključku šolskega leta učenec

ocenjen z oceno 1 (nezadostno) ima popravni izpit.



ZAMENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA

● Učenec ima v začetku šolskega leta mesec dni časa (september) za
spremembo (ob predhodnem pogovoru z učiteljem, ki izvaja izbirni
predmet) – popravek izbirnega predmeta. Vključi se lahko v še proste
skupine, ki so časovno usklajene z njegovim urnikom.

● Prošnjo za spremembo izbirnega predmeta je potrebno oddati pisno v
Šolsko svetovalno službo.

● Učencem in staršem priporočamo, da se za izbirne predmete
odločijo po temeljitem premisleku, da bo v septembru čim
manj sprememb in da izberejo tiste predmete, v katerih so
močni in ki jih veselijo.



GLASBENA ŠOLA

● Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na
predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

● Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa
le pri eni uri tedensko. Starši vložijo na šolo pisno vlogo z dokazili
(potrdilo o vpisu v glasbeno šolo) za oprostitev sodelovanja pri izbirnih
predmetih najkasneje do 31. avgusta.



ČASOVNICA

● seznanitev učencev z naborom izbirnih predmetov in načinom prijave –
4. 5. 2020,

● učenci prijavnice vrnejo po elektronski pošti do 15. 5. 2020
● pouk izbirnih predmetov se prične z začetkom šol. leta
● september – možnost spremembe izbirnega predmeta

GLASBENA ŠOLA
● do 31. 8. 2020 starši vložite na šolo pisno vlogo z dokazili

(potrdilo o vpisu v glasbeno šolo) za oprostitev sodelovanja
pri izbirnih predmetih



INFORMACIJE

Za vse informacije v zvezi z izbiro izbirnih predmetov, vam je na voljo
Šolska svetovalna služba – Suzana Kovše.

E-naslov: suzana.kovse@obdravinji.si

http://obdravinji.si

