
Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, Koroška c. 7, Šoštanj, tel.: 038986600 
 
PRIJAVNICA ZA ANGLEŠČINO za šol. leto 2022/2023 
 
V skladu z 20. a členom Zakona o osnovni šoli za učence 1. razreda izvajamo  pouk prvega tujega jezika 
angleščina  kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko. 
Če ga učenec izbere, ga mora obiskovati redno do konca šolskega leta in je pri tem predmetu tudi ocenjen. 
Ocena je opisna. V 2. razredu pa je po zakonodaji za vse učence obvezen. 
Pouk angleščine poteka ob igralnih in gibalnih aktivnostih, ki se pogosto menjajo in so prilagojene starostni 
stopnji učencev. Pri učenju se uporablja veliko konkretnega materiala, slikovnega gradiva. Učijo se skozi 
pesmice, recitacije, igro vlog, zgodbice,… Vsebina sledi izbranim temam, ki se sicer obravnavajo v 1. razredu 
pri drugih predmetih. 
 

Glede na vašo odločitev ustrezno obkrožite: 
 
Učenec/učenka____________________________________________________,1. razred 

                                                                        (ime in priimek otroka) 

 
.   bo izbral/a              prvi tuj jezik angleščina kot neobvezni izbirni predmet. 
 
.   ne bo izbral/a        prvega tujega jezika angleščine kot neobvezni izbirni predmet. 
 
 
Datum:                                                                            Podpis staršev: 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
PRIJAVNICA ZA PODALJŠANO BIVANJE za šol. leto 2022/2023 
 
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku in je namenjena 
učencem od 1. do 5. razreda. 
Urnik dela v podaljšanem bivanju: 
 

po pouku do 13.00 kosilo, interesne dejavnosti 

13.00 do 13.50 samostojno učenje (pisanje domačih nalog), interesne dejavnosti 

13.50 do 15.30 ustvarjalno preživljanje časa 

 
Podlaga za organizacijo  oddelkov podaljšanega bivanja so izključno pisne prijave staršev. Prosimo 
vas, da izpolnite prijavnico tudi v primeru, če otrok ne bo obiskoval podaljšanega bivanja, da bomo 
vedeli, da ste se tej obliki dejavnosti odpovedali.  Naknadnih prijav ne bo mogoče upoštevati, prav tako ne 
bo mogoče upoštevati podaljšanja bivanja po uri, ki ste jo obkrožili na prijavnici.  
Učence bomo v skupine podaljšanega bivanj razvrstili glede na razred in uro odhoda domov.  

 
Ime in priimek učenca………………………………………………………………………,   1. razred 
 

1. Moj otrok  BO  v podaljšanem bivanju 
 

a) do 13. 00         b) do 13.50          c) do 14.40         d) do 15.30 
( obkrožite uro, do katere veste, da boste otroka prišli iskat, oz. bo odšel domov sam 

 
2. Moj otrok NE BO v podaljšanem bivanju 

                                                                                                 Podpis staršev: 
Datum: 


