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Izbirni predmeti so enoletni ali triletni (nemščina), lahko tudi krajši in se številčno ocenjujejo. Vsi 

izbirni predmeti se izvajajo po eno uro na teden, razen nemščine, ki ji je namenjeno po dve uri. Učenci 

obiskujejo 2 uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če se s tem starši strinjate. 

Pouka izbirnih predmetov so lahko učenci oproščeni v celoti ali 1 uro tedensko, če obiskujejo 

glasbeno šolo z javno veljavnim programom (potrdilo o vpisu prinesete do 15. septembra 2017). 

 

Navodila za izbiro izbirnih predmetov: 

 

a) Starši, ki ste naročeni na eAsistent za starše (brezplačen ali plačljiv paket), oddate prijavo 

na izbirne predmete preko portala za starše med 7. in 12. 4. 2017. Na obrazec, ki se nahaja na 

drugi strani, prepišite prve štiri rangirane predmete in se podpišite. Lahko pa izbiro natisnete, 

podpišete in skupaj s tem obrazcem vrnete razredniku. Obrazec učenci vrnejo 

razredniku/razredničarki do srede, 12. 4. 2017.  

 

 

b) Tisti starši, ki ne boste oddali prijave preko spleta (ne uporabljate eAsistenta za starše), na 

obrazec, ki se nahaja na drugi strani, pod 1 vpišite predmet, ki bi ga otrok najraje 

obiskoval, pod 2 naslednji predmet, pod 3 naslednji, 4 naslednji, … in se podpišite. Obrazec 

učenci vrnejo razredniku/razredničarki do 12. 4. 2017. 

 

Če ste obkljukali   Učenec želi obiskovati 3 ure izbirnih predmetov, prosimo, da izpolnite še 

spodnje soglasje: 

 

Soglašam, da izbere _________________________________________ 3. uro IP 

                                                (ime in priimek učenca/-ke) 

                                                           Podpis starša/skrbika: ____________________________ 

 

c) Če želite, da je otrok, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, oproščen pouka 

obveznih izbirnih predmetov v celoti, izpolnite spodnje soglasje in obrazca na drugi strani ne 

izpolnjujete, prav tako ne na portalu. 

 

Soglašam, da je ___________________________________________ oproščen pouka IP 

                               (ime in priimek učenca/-ke) 

                                                               Podpis starša/skrbnika: _________________________ 

Obrazec vrnite razredniku/razredničarki do 12. 4. 2017. 

 

Če želite, da je otrok, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, oproščen pouka 

obveznih izbirnih predmetov 1 uro tedensko, izpolnite spodnje soglasje in se držite navodil pod 

a) oz. b). 

 

Soglašam, da je ___________________________________ 1 uro oproščen pouka IP 

                               (ime in priimek učenca/-ke) 

                                                               Podpis starša/skrbnika: _________________________ 

 

 

Datum:  __. 4. 2017       Podpis učenca/učenke: __________________ 

 

             Podpis starša/skrbnika: __________________ 
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