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VPRAŠALNIK O IZBIRI OIP ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020  

 7. RAZRED 
 

IZBIRNI PREDMETI 

ENOLETNI  
- Ansambelska igra 

- Gledališki klub 

- Likovno snovanje I 

- Matematična delavnica 7 

- Organizmi v naravi in umetnem okolju  

- Računalništvo: Urejanje besedil 

- Sodobna priprava hrane  

- Šolsko novinarstvo 

- Šport za zdravje  

- Življenje upodobljeno v umetnosti: Film 

 

 

TRILETNI   

- Španščina I 

- Verstva in etika I  

 

 

Učenka, učenec _______________________________, razred: 7. ___ 

                          (čitljivo ime in priimek učenke-učenca)   

 

sem se odločil/a za naslednje OIP: 

 

IZBRANI IZBIRNI PREDMETI 

1.  

2.  

 

REZERVNI IZBIRNI PREDMETI 

1.  

2.  

 

Prijavo lahko opravite preko eAsistenta v zavihku Izbirni postopek. 

 

Vlogo staršev za oprostitev sodelovanja učenca pri izbirnih predmetih je potrebno vložiti do 

26. 4. 2019. 

Izpolnjen vprašalnik naj učenec prinese razredničarki najkasneje do petka, 26. 4. 2019. 

 

Kraj in datum:                                                                      Podpis staršev:  
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – OIP 
 

Spoštovani starši, učenke in učenci! 

 

Osnovna šola daje učencem možnost odločanja za izbirne predmete, pri katerih naj bi učenci 

poudarili svoje lastne interese, sposobnosti ter se pri teh predmetih še posebej dokazali.  

 

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz 

izbirnih predmetov. 

 

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem 

soglašajo njegovi starši. 

 

Predmeti so enourni, le tuji jezik se izvaja po dve uri tedensko.  

 

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na 

predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih (Vloga za oprostitev IP med 

obrazci na spletni strani šole).  

 

O oprostitvi odloči ravnatelj.  

 

Predmete, ki jih bo šola ponudila učencem v naslednjem šolskem letu, imate predstavljene na 

spletni strani šole, tako upamo, da vam bo skupaj z vašim otrokom lažje poiskati predmet, ki 

bo blizu vašemu otroku.  

 

Prosimo vas, da izpolnite vprašalnik o izbiri OIP za vašega otroka za šolsko leto 2019/2020 

ali opravite izbirni postopek preko eAsistenta. 

 

Načini izpolnjevanja:  

Na vprašalnik vpišite predmete, za katere ste se odločili, nato vpišite še dva rezervna 

predmeta.  

 

Izpolnjen vprašalnik naj učenec prinese razredničarki najkasneje do petka, 26. 4. 2019 

ali opravi prijavo v eAsistentu. 

 

 

 

 

 

 

Prade, 22. 3. 2019     Ravnateljica: Franka Pegan Glavina 
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VPRAŠALNIK O IZBIRI OIP ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

8. RAZRED 
 

IZBIRNI PREDMETI 

ENOLETNI 

-     Gledališki klub  

-     Likovno snovanje II  

- Logika 

- Poskusi v kemiji  

- Računalništvo: Omrežja 

- Šolsko novinarstvo 

- Šport za sprostitev  

- Vzgoja za medije: Tisk 

- Življenje upodobljeno v umetnosti: Film 

 

TRILETNI 

-     Francoščina II (Učenci, ki so obiskovali Francoščino I.) 

-     Verstva in etika II 

 

 

 

 

Učenka, učenec _______________________________, razred: 8. ___ 

                          (čitljivo ime in priimek učenke-učenca)   

 

sem se odločil/a za naslednje OIP: 

 

IZBRANI IZBIRNI PREDMETI 

1.  

2.  

 

REZERVNI IZBIRNI PREDMETI 

1.  

2.  

 

                                          

Prijavo lahko opravite preko eAsistenta v zavihku Izbirni postopek. 

 

Vlogo staršev za oprostitev sodelovanja učenca pri izbirnih predmetih je potrebno vložiti do 

26. 4. 2019. 

Izpolnjen vprašalnik naj učenec prinese razredničarki najkasneje do petka, 26. 4. 2019. 

 

Kraj in datum:                                                                      Podpis staršev:  
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – OIP 
 

Spoštovani starši, učenke in učenci! 

 

Osnovna šola daje učencem možnost odločanja za izbirne predmete, pri katerih naj bi učenci 

poudarili svoje lastne interese, sposobnosti ter se pri teh predmetih še posebej dokazali.  

 

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz 

izbirnih predmetov. 

 

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem 

soglašajo njegovi starši. 

 

Predmeti so enourni, le tuji jezik se izvaja po dve uri tedensko.  

 

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na 

predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih (Vloga za oprostitev IP med 

obrazci na spletni strani šole).  

 

O oprostitvi odloči ravnatelj.  

 

Predmete, ki jih bo šola ponudila učencem v naslednjem šolskem letu, imate predstavljene na 

spletni strani šole, tako upamo, da vam bo skupaj z vašim otrokom lažje poiskati predmet, ki 

bo blizu vašemu otroku.  

 

Prosimo vas, da izpolnite vprašalnik o izbiri OIP za vašega otroka za šolsko leto 2019/2020 

ali opravite izbirni postopek preko eAsistenta. 

 

Načini izpolnjevanja:  

Na vprašalnik vpišite predmete, za katere ste se odločili, nato vpišite še dva rezervna 

predmeta.  

 

Izpolnjen vprašalnik naj učenec prinese razredničarki najkasneje do petka, 26. 4. 2019 

ali opravi prijavo v eAsistentu. 

 

 

 

 

 

 

Prade, 22. 3. 2019     Ravnateljica: Franka Pegan Glavina 
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VPRAŠALNIK O IZBIRI OIP ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

 9. RAZRED 
 

IZBIRNI PREDMETI 

ENOLETNI 
- Genetika 

- Gledališki klub 

- Izbrani šport: Košarka 

- Izbrani šport: Odbojka 

- Kemija v življenju  

-     Likovno snovanje III  

-     Matematična delavnica 9 

-     Računalništvo: Multimedija 

-     Retorika 

- Vzgoja za medije: Tisk 

- Življenje upodobljeno v umetnosti: Film 

 

 

TRILETNI 

      -     Francoščina III (Učenci, ki so obiskovali Francoščino II.) 

-     Nemščina III (Učenci, ki so obiskovali Nemščino II.) 

-     Verstva in etika III 

 

 

 

 

Učenka, učenec _______________________________, razred: 9. ___ 

                          (čitljivo ime in priimek učenke-učenca)   

 

sem se odločil/a za naslednje OIP: 

 

IZBRANI IZBIRNI PREDMETI 

1.  

2.  

 

REZERVNI IZBIRNI PREDMETI 

1.  

2.  

 

                                         

Prijavo lahko opravite preko eAsistenta v zavihku Izbirni postopek. 

 

Vlogo staršev za oprostitev sodelovanja učenca pri izbirnih predmetih je potrebno vložiti do 

26. 4. 2019. 

Izpolnjen vprašalnik naj učenec prinese razredničarki najkasneje do petka, 26. 4. 2019. 

 

Kraj in datum:                                                                      Podpis staršev: 
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – OIP 
 

Spoštovani starši, učenke in učenci! 

 

Osnovna šola daje učencem možnost odločanja za izbirne predmete, pri katerih naj bi učenci 

poudarili svoje lastne interese, sposobnosti ter se pri teh predmetih še posebej dokazali.  

 

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz 

izbirnih predmetov. 

 

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem 

soglašajo njegovi starši. 

 

Predmeti so enourni, le tuji jezik se izvaja po dve uri tedensko.  

 

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na 

predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih (Vloga za oprostitev IP med 

obrazci na spletni strani šole).  

 

O oprostitvi odloči ravnatelj.  

 

Predmete, ki jih bo šola ponudila učencem v naslednjem šolskem letu, imate predstavljene na 

spletni strani šole, tako upamo, da vam bo skupaj z vašim otrokom lažje poiskati predmet, ki 

bo blizu vašemu otroku.  

 

Prosimo vas, da izpolnite vprašalnik o izbiri OIP za vašega otroka za šolsko leto 2019/2020 

ali opravite izbirni postopek preko eAsistenta. 

 

Načini izpolnjevanja:  

Na vprašalnik vpišite predmete, za katere ste se odločili, nato vpišite še dva rezervna 

predmeta.  

 

Izpolnjen vprašalnik naj učenec prinese razredničarki najkasneje do petka, 26. 4. 2019 

ali opravi prijavo v eAsistentu. 

 

 

 

 

 

 

Prade, 22. 3. 2019     Ravnateljica: Franka Pegan Glavina 
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