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IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

 

 

Vsak učenec 6., 7. in 8. razreda bo za naslednje šolsko leto izbral dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, 

lahko tudi tri, če s tem soglašajo starši. Ne more pa učenec izbrati dveh tujih jezikov. Če učenec izbere tuji 

jezik, lahko izmed ponujenih predmetov izbere dodatno uro izbirnih vsebin - v soglasju s starši. 

Posebnost: Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja 

izbirnih predmetov v celoti ali pa le eno uro tedensko. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za 

naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo s priloženim potrdilom o vpisu v glasbeno šolo, v 

kateri navedejo, ali želijo, da je učenec v celoti oproščen izbirnih vsebin ali samo delno. O vlogi odloči ravnatelj 

za tekoče šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno, pa starši vlogo posredujejo 

najkasneje do 31. avgusta. 

Na šolski spletni strani, v brošuri v knjižnici in šolski svetovalni službi je izbor in opis izbirnih predmetov za 

prihodnje šolsko leto, izmed katerih po temeljitem premisleku izberi pet (5) izbirnih predmetov, ki bi jih 

najraje obiskoval. Izbrane predmete razvrsti po interesu s številkami od 1 do 5, tako da predstavlja 1 največji 

interes, 5 pa najmanjši interes. 

Upoštevaj tudi želje po izbirnih predmetih, ki niso ponujeni s strani naših učiteljev in so zapisani v seznamu 

potrjenih izbirnih predmetov s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

 

PRIMER izpolnjene preferenčne liste: 

 

PREDMET RANG Opomba: 

MATEMATIČNA DELAVNICA 1 Predmet,   ki   bi   ga   najraje 

obiskoval. 

ŠPORT ZA ZDRAVJE 2  

NEMŠČINA 3  

ŠAH 4  

GLEDALIŠKI KLUB 5  

 

 

Izmed petih po interesu označenih predmetov bomo naredili ožji seznam izbirnih vsebin. Iz tega seznama 

boste nato v naslednjem izbirnem krogu izbrali dve ali tri ure pouka izbirnih vsebin za naslednje šolsko leto.
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IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

 

Ime in priimek učenke, učenca:    

 

Razred v naslednjem (2018/2019) šolskem letu: ___________        

 

Izberi 5 predmetov, upoštevaš lahko tudi tiste, ki jih šola ni ponudila. 

Razvrsti jih po interesu od 1 do 5, tako da predstavlja 1 največji interes, 5 pa najmanjši interes. 

Pazi, da boš izbral/-a predmete, ki so namenjeni tebi. Pozoren/-a bodi na enoletne predmete 

vezane na določen razred in tiste enoletne predmete, ki si jih že izbral/-a v preteklih razredih 

– ponovna izbira ni možna. 
 

PREDMET RANG 
  

  

  

  

  

 

 

Izpolnjeno razpredelnico oddaj razredničarki do srede, 18. 4. 2018. 

 

 

Datum:    

 

Podpis  staršev:    

 

Podpis  učenca:    
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