Spoštovani starši, dragi učenec
v skladu z določbami Zakona o Osnovni šoli (UL RS, št. 12/96 in spremembe) naša šola odpira
prijave za učence, ki so trenutno v 3., 4. in 5. razredu na neobvezne izbirne predmete za naslednje
šolsko leto 2022/23
KAJ JE NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI - NIP ?
V 4., 5. in 6. razredu se učenec lahko vključi v dodatno izobraževanje – neobvezne izbirne predmete –
NIP.
Učenec se vključi PROSTOVOLJNO - izbor predmeta NIP za učenca NI OBVEZEN, vendar:
Za učenca, ki se odloči, da bo obiskoval neobvezni izbirni predmet, je obiskovanje pouka NIP
OBVEZNO. Učenec je iz neobveznih izbirnih predmetov ocenjen, zaključna ocena neobveznega
izbirnega predmeta je enakovredna ostalim ocenam v spričevalu.
Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov (lahko tudi samo eno uro
– 1 predmet, dva predmeta – 2 uri ali samo italijanščina).
Naša šola ponuja učencem, ki bodo naslednje šolsko leto obiskovali 4., 5. in 6. razred naslednji nabor
neobveznih izbirnih predmetov:

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

UČITELJI izvajalci

UMETNOST

IVANA KOČEVAR

1

RAČUNALNIŠTVO

ZORAN PEJIĆ

1

ŠPORT

BLAŽ GEC

1

TEHNIKA

SILVIJA OVEN

1

DRUGI TUJ JEZIK - ITALIJANŠČINA

MAJA MRŽEK

2

(predvidoma)

št. ur / teden

Opis neobveznih izbirnih predmetov najdete na spletni strani šole:
https://osskse.splet.arnes.si/izbirni-predmeti/neobvezni-izbirni-predmeti/neobvezni-izbirnipredmeti-4-6-razred/
Na začetku šolskega leta imajo učenci en mesec časa za popravek svoje izbire, vendar le če
sprememba ne ogrozi obstoja skupine. V tem primeru se lahko vključijo v skupino, kjer je še prostor
in je izbira usklajena z njihovim urnikom.
UČNE SKUPINE – KAKO SO SESTAVLJENE
Učne skupine so sestavljene iz učencev 4., 5. in 6. razreda (odvisno od števila prijavljenih učencev)
Učna skupina se oblikuje za najmanj 8 učencev. V posamezni skupini neobveznega izbirnega
predmeta je lahko največ 28 učencev, razen pri tehniki in športu, kjer je lahko največ 20 učencev na
skupino.
URNIK

NIP sodijo v razširjen program šole in se izvajajo 6. in 7. šolsko uro, lahko tudi na 14 dni kot blok ure.

POSTOPEK PRIJAVE – do 6.5.2022 !!!
Starše prosimo, da izbiro/prijavo neobveznih izbirnih predmetov opravite sami, preko e asistenta.
Kako?
1. Vsak starš, ki ima izbran način komunikacije s šolo (Minimalna ali nadstandardna storitev),
lahko odda prijavo na neobvezne izbirne predmete preko portala Moja šola. Prijaviti se mora
preko spletnega brskalnika.
Ko se uporabnik prijavi na portal Moja šola, ima v modulu Pregled povezavo do izbire
neobveznih izbirnih predmetov.

2. V navodilih bodite pozorni, da se usmerite na okence »neobvezni izbirni predmeti«
3. Starši, ki so na povezavo do izbire že kliknili, pa bodo to povezavo našli na desni strani nad
navedenim Aktualnim dogajanjem.

4. Video navodila: https://www.youtube.com/watch?v=owXU3wqQlJc
5. V kolikor imate težave, se lahko obrnete na tel. št. 05 73 11 882 ali
6. izpolnite prijavnico in jo oddajte razredničarki do 6.5.2022

