Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V 1. RAZREDU
V šolskem letu 2015/2016 so se začele uporabljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli
(Ur. l. RS, št 63/13), ki med drugim določajo tudi izvajanje neobveznega izbirnega predmeta, prvega tujega jezika v
prvem razredu osnovne šole.
Zaradi ustrezne organizacije in priprave na pouk v naslednjem šolskem letu se morate bodoči prvošolci oziroma njihovi
starši že sedaj odločiti, ali boste v prvem razredu obiskovali neobvezni izbirni predmet, prvi tuj jezik - angleščino.
Pomembne informacije: učni načrt za neobvezni izbirni predmet, prvi tuj jezik je objavljen tudi na naši spletni strani:
www.os-franaerjavca.si (vpis v 1. razred).
Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje učencev pri
neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene, številčne ali opisne, pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost
učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo
starši opravičiti enako, kot pri obveznih predmetih.
Neobvezni izbirni predmet se bo izvajal za najmanj 8 učencev, v šolskih urah po izvedenih urah obveznih predmetov.
Priporočamo, da se za obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov odločite po tehtnem premisleku in imate pri tem v
vidu interese in sposobnosti vašega otroka. Morebitne dodatno potrebne informacije vam bodo posredovane v šolski
svetovalni službi, pri pomočnici ravnatelja ali pri ravnatelju.

1.

Neobvezni izbirni predmet
Prvi tuj jezik – angleščina

Izvajalec (predvidoma)
učitelj šole

Število ur na teden
2

Jernej Ferjančič, ravnatelj

Prosimo, da izpolnite prijavnico in jo podpisano vrnete osebno ali po pošti na šolo ob vpisu vašega otroka v šolo.
Za tiste učence, od katerih prijavnice ne bomo prejeli, bomo smatrali, da ne želite obiskovati neobveznega izbirnega
predmeta, prvega tujega jezika - angleščine.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA IN SOGLASJE ZA OBISKOVANJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA
v šolskem letu
Soglašam, da bo moj otrok __________________________________________, v šolskem letu __________ učenec
prvega razreda, obiskoval neobvezni izbirni predmet: prvi tuj jezik – angleščina.

Datum: ________________________________

Podpis staršev/skrbnika:________________________________

