Osnovna šola Col, Col 35, 5273 Col

IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 - PRIJAVNICA
9. RAZRED
Osnovna šola izvaja poleg obveznih predmetov tudi pouk izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda.
Učenec je iz teh predmetov ocenjen. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovnohumanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen
sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le
pri eni uri tedensko. Starši po roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo
pisno vlogo (obrazec vloge dobijo v svetovalni službi šole). Vlogi predložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v
glasbeno šolo z javno veljavnim programom.
Skupine za izvajanje pouka izbirnih predmetov bo šola oblikovala na podlagi normativov za tiste predmete, za
katere se bo prijavilo zadostno število učencev. Učenec naj izbere tudi nadomestni izbirni predmet. V primeru,
da se bo za določen predmet odločilo premalo učencev, se bo upoštevala nadomestna izbira.
Izbirnim predmetom je namenjena ena ura na teden, razen tujemu jeziku, ki sta mu namenjeni dve uri na
teden. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo
njegovi starši. Učenec lahko izbira med naslednjimi predmeti, ki jih ponuja šola:
DRUŽBOSLOVNO -HUMANISTIČNI SKLOP

NARAVOSLOVNO -TEHNIČNI SKLOP

Italijanščina (drugi tuji jezik)

Računalništvo – Računalniška omrežja

Verstva in etika III

Poskusi v kemiji

Retorika

Matematična delavnica 9

Likovno snovanje III

Obdelava gradiv: les

Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega
okolja
Gledališki klub

Šport za sprostitev

Turistična vzgoja

Rastline in človek

Sodobna priprava hrane

PRIJAVNICA
Ime in priimek učenca/učenke: ____________________________________ Razred v š. l. 2020/21: 9.
V šolskem letu 2020/2021 želim izbrati naslednje izbirne predmete:
IZBRANI IZBIRNI PREDMETI (skupaj dve uri)

NADOMESTNI IZBIRNI PREDMET

1.
2.
IZBRANI IZBIRNI PREDMET
(dodatna tretja ura - obvezno soglasje staršev)

Podpis učenca: ________________
Datum:
Izbiro sporočite razredniku po e-pošti do torka, 9. 6. 2020.
.

Podpis staršev: ___________________

Osnovna šola Col, Col 35, 5273 Col

Pojasnilo k razvrstitvi izbirnih predmetov:
A - Učni načrti (praviloma tujih jezikov) so pripravljeni kot triletni predmeti. Učenec lahko po enem ali dveh letih
izstopi. Z učenjem izbirnega predmeta lahko začne tudi kasneje, če ima ustrezno predznanje.
B - Učni načrti so pripravljeni kot triletni (izjemoma dvoletni) predmeti. Učenec lahko po enem ali dveh letih
izstopi. Z učenjem "prve stopnje" izbirnega predmeta lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu.
C - Učni načrti so pripravljeni kot enoletni predmeti, ki so vezani na snov določenega razreda. Učenec lahko
predmet izbere tudi v višjem razredu od določenega.
Č - Učni načrti so pripravljeni kot enoletni predmeti. Učenec lahko izbere predmet v katerem koli razredu.

A
Triletni predmeti
B
Triletni predmeti,
lahko tudi krajši
C
Enoletni predmeti,
vezani na razred
Č
Enoletni predmeti

DRUŽBOSLOVNO -HUMANISTIČNI
SKLOP
Italijanščina (drugi tuji jezik)

NARAVOSLOVNO -TEHNIČNI SKLOP

Verstva in etika III

Računalništvo – Računalniška omrežja

Retorika
Likovno snovanje III
Raziskovanje domačega kraja in
varstvo njegovega okolja
Gledališki klub
Turistična vzgoja

Poskusi v kemiji
Matematična delavnica 9
Obdelava gradiv: les

Šport za sprostitev
Sodobna priprava hrane
Rastline in človek

