Datum: 22. 04. 2022

OBVESTILO
OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Spoštovani starši, učenke, učenci!
od 22. 4. do 6. 5. 2022 bomo zbirali prijave na OBVEZNE izbirne predmete za učence od 7. do 9.
razreda in na NEOBVEZNE izbirne predmete za učence od 4.– 9. razredu za šolsko leto 2022/2023.
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
V 7., 8. in 9. razredu imajo učenci poleg predmetov, ki so obvezni za vse, tudi izbirne predmete. Obvezni
izbirni predmeti so sestavni del predmetnika in so enakovredni vsem ostalim predmetom. Ocenijo se s
številčno oceno. Jeziki se izvajajo dve uri tedensko, ostali predmeti pa eno uro na teden.
Učenke in učenci izbirajo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem
soglašajo starši.
Izbirni predmeti se delijo na triletne, enoletne in enoletne, vezane na razred. Za predmete, ki so
enoletni, se učenec ne more odločiti dvakrat. Če ga obiskuje v 7. razredu, ga v 8. in 9. razredu ne more
izbrati.
Predmeti, ki jih naša šola ponuja v šolskem letu 2022/2023, so predstavljeni na spletni strani šole. Med
njimi naj učenec po temeljitem premisleku izbere tiste, ki izražajo njegov interes. Izbiro sporoči na
priloženem vprašalniku.
Izpolnjen vprašalnik naj učenec odda razredniku do petka, 6. maja 2022.
Starši otrok, ki ste naročeni na osnovni paket ali paket plus programa eAsistent, boste izbiro obveznih
izbirnih predmetov opravili preko tega programa. Navodila za dostop in rangiranje, so natisnjena na
hrbtni strani tega obvestila, najdete pa jih tudi na portalu. Vaš otrok naj kljub temu, da boste izbiro želenih
izbirnih predmetov opravili doma, izpolnjeno prijavnico odda razredniku.
Ostalim učencem bomo na osnovi oddanih prijavnic postopek izbire opravili v šoli.
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v katerega se učenci vključujejo
prostovoljno. Ko se učenec vključi v pouk neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati do
konca pouka v tekočem šolskem letu.
Neobvezni izbirni predmet je pri ocenjevanju izenačen z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se
znanje učencev ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.
Učencem tretjega triletja bo šola ponudila neobvezni izbirni predmet ITALIJANŠČINA. To pomeni, da
bodo učenci poleg obveznih izbirnih predmetov lahko (neobvezno) izbrali še 2 dodatni uri pouka
tedensko.
ZA UČENCE, KI OBISKUJEJO GLASBENO ŠOLO
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog
staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Lahko je v celoti oproščen sodelovanja
pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

Starši učenca, ki obiskuje glasbeno šolo in želite, da bi bil vaš otrok oproščen sodelovanja pri izbirnih
predmetih, posredujete šoli pisno vlogo. Dobite jo na spletni strani šole. Vlogo posredujete po
junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto in ji priložite potrdilo o vpisu svojega
otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedite, ali želite, da je učenec oproščen
pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo
naknadno v avgustu, starši posredujete vloge najkasneje do 31. avgusta.

NAVODILA ZA UPORABNIKE eAsistenta
V času od 22. 4. do 6. 5. 2022 boste starši ob prijavi v eAsistenta videli obvestilo kot je prikazano na spodnji
sliki – primer uporabe.

Po kliku na gumb »Izberi predmete« se vam bo odprlo navodilo, kako uredite predmete in oddate
prijavo.
Pomembno je, da na prva mesta vnesete tiste predmete, ki bi jih vaš otrok najraje obiskoval in nato še
rezervne predmete za primere, da se želeni predmeti ne bodo izvajali.
Starši imate na portalu napisana navodila za urejanje, ki so videti v primeru uporabe na spodnji sliki.

Ko boste starši enkrat opravili razvrstitev predmetov, boste povezavo do izbirnih predmetov našli na
desni strani nad navedenim Aktualnim dogajanjem. Obvestila ne boste več videli kot na prvi sliki.
S spoštovanjem,
Alen Kofol, prof.def.
v.d. ravnatelja
Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana

PREDLAGANI IZBIRNI PREDMETI ZA 7. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Predmet / program (7.r)
Vzgoja za medije - Radio
Gledališki klub
Literarni klub
Računalništvo – Urejanje besedil
Likovno snovanje 1
Drugi tuj jezik 1 – Italijanščina 1
Verstva in etika 1
Matematična delavnica 7
Obdelava gradiv: les
Sodobna priprava hrane
Šport za sprostitev
Plesne dejavnosti - Ples
Umetnostna zgodovina

Učitelj / izvajalec programa
Monika Grmek
Ivana Kočevar
Ivana Kočevar
Zoran Pejić
Nuša Lederer Pangos
Katarina Weber
Špela Orel, Irena Fabčič
Smiljana Pavletič
Miloš Škapin
Neža Pahor
Konrad Božeglav, Igor Meden, Blaž Gec,
Katja Kovač
Vesna Muha
Nuša Lederer Pangos

PREDLAGANI IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Predmet / program (8.r)
Geografija - Življenje človeka na Zemlji
Gledališki klub
Literarni klub
Vzgoja za medije - Radio
Likovno snovanje 2
Tuj jezik 2 – Italijanščina 2
Verstva in etika 2
Plesne dejavnosti - Starinski in družabni
plesi
Šport za zdravje
Računalništvo - Multimedija
Čebelarstvo
Umetnostna zgodovina

Učitelj / izvajalec programa
Irena Fabčič
Ivana Kočevar
Ivana Kočevar
Monika Grmek
Mateja Melan
Katarina Weber
Špela Orel, Irena Fabčič
Vesna Muha
Konrad Božeglav, Igor Meden, Blaž Gec,
Katja Kovač
Zoran Pejić
Igor Meden
Nuša Lederer Pangos

PREDLAGANI IZBIRNI PREDMETI ZA 9. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Predmet / program (9.r)
Literarni klub
Gledališki klub
Vzgoja za medije - Radio
Tuj jezik 3 – Italijanščina 3
Tuj jezik 3 - Španščina
Likovno snovanje 3
Verstva in etika 3
Plesne dejavnosti - Ljudski plesi
Retorika
Izbrani šport
Računalništvo - Računalniška omrežja
Poskusi v kemiji
Umetnostna zgodovina

Učitelj / izvajalec programa
Ivana Kočevar
Ivana Kočevar
Monika Grmek
Maja Mržek, Katarina Weber
Jasmina Martini
Mateja Melan
Špela Orel, Irena Fabčič
Vesna Muha
Špela Orel
Konrad Božeglav, Igor Meden, Blaž Gec,
Vesna Muha, Katja Kovač
Zoran Pejić
Tanja Pangerc Žnidaršič
Nuša Lederer Pangos

