NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – DRUG TUJ JEZIK NEMŠČINA
Spoštovani starši in učenci bodočih 7., 8. in 9. razredov!
V skladu z Zakonom o osnovni šoli, moramo šole v šolskem letu 2021/2022, poleg obveznih
izbirnih predmetov od 7. do 9. razreda, ponuditi tudi neobvezni izbirni predmet tujega
jezika. V zakonu je opredeljeno, da mora šola ponuditi enega od jezikov sosednjih držav
(hrvaščino, nemščino, madžarščino in italjanščino) in francoščino oziroma angleščino tam,
kjer je ta drug tuj jezik.
Glede na kadrovsko zasedbo bomo na šoli ponudili kot drug tuj jezik nemščino. Učenec, ki
bo izbral nemščino kot neobvezen izbirni predmet, bo imel dve uri pouka na teden. Izbrani
neobvezni izbirni predmet je za učenca za to šolsko leto obvezen in se ocenjuje.
Praviloma učenec neobvezen izbirni predmet obiskuje eno leto (v 7., 8. ali 9. razredu) lahko
pa se naslednje šolsko leto odloči za nadaljevanje. Izbiro neobveznega izbirnega predmeta
nemščina priporočamo učencem, ki bi želeli pridobiti osnovna znanja nemščine in bi jim bolj
poglobljen in dalj trajajoči program (kot obvezen izbirni predmet) predstavljal večje težave.
Program bomo izvajali v kolikor bo prijavljenih vsaj 12 učencev.
Neobvezen izbirni predmet nemščina je vsebinsko in ciljno drugače zasnovan kot obvezen
izbirni predmet nemščina, ki obvezno traja vsa tri leta (7., 8. in 9. razred). Tisti, ki ste se že
prijavili na obvezen izbirni predmet nemščino, se na neobvezen izbirni predmet
nemščina ne prijavljate.
Za šolsko leto 2021/2022 lahko učenci v 7., 8. in 9. razredov poleg obveznih in izbirnih
predmetov, izberejo tudi drug tuj jezik kot neobvezen izbirni predmet. Izbira je neobvezna
in se zanjo odločite po svoji presoji, za razliko od obveznih izbirnih predmetov, kjer se morate
odločiti za dve uri oziroma tri ure (soglasje staršev), iz nabora ponujenih obveznih izbirnih
predmetov.
Kratek opis vsebin izvajanja pouka določenega neobveznega izbirnega predmeta imate
objavljen na spletni strani šole (Hitre povezave – predmeti – neobvezni predmeti). Prav tako
si lahko ogledate podrobne učne načrte na strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport (povezava).
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OBRNI - PRIJAVNICA

V prijavnico vpišite vašo izbiro. V kolikor se boste odločili, vas prosimo, da izpolnjeno in
podpisano prijavnico vrnete razredniku najkasneje do petka, 14. 5. 2021.
PRIJAVNICA ZA NEOBVEZEN IZBIRNI PREDMET

Priimek in ime otroka: ________________________________________________
Razred:_____

Prijava neobveznega izbirnega predmeta:
1. NEMŠČINA

Datum: __________________

Podpis učenca:_____________________
Podpis staršev:_____________________

