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OBVESTILO – NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ANGLEŠČINA V 1. RAZREDU 
 
Spoštovani starši učencev bodočih prvih razredov! 
 
V skladu z 20.a členom Zakona o osnovni šoli in z 22. členom Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli imate možnost prijaviti svojega otroka k 
obiskovanju NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA ANGLEŠČINA v prvem 
razredu. Prosimo vas, da natančno preberete spodnja pojasnila, da ne bo prihajalo do 
težav po začetku šolanja vašega otroka.  
 
Starši se lahko odločite za vpis otroka k neobveznemu izbirnemu predmetu angleščina 
prostovoljno, vendar je potrebno vedeti, da če otroka vpišete k predmetu, ga po 
začetku šolskega leta ne morete izpisati (določene spremembe so mogoče samo še v 
začetku septembra) in mora otrok obiskovati predmet do konca šolskega leta. Seveda 
pa imate možnost, da otroka ne vpišete k neobveznemu izbirnemu predmetu.  
 
Neobvezni izbirni predmet angleščina je pri ocenjevanju izenačen z obveznimi 
predmeti, torej se znanje pri neobveznem izbirnem predmetu ocenjuje, opisne ocene 
pa se vpišejo v spričevalo.  
 
Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato neobvezni izbirni 
predmet angleščina ne more biti uvrščen v urnik med obvezne predmete. Glede na 
organizacijo obveznih predmetov se bo neobvezni izbirni predmet lahko izvajal v času 
pred začetkom pouka ali v času podaljšanega bivanja. Prisotnost učenca pri neobveznih 
izbirnih predmetih pa se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, torej je 
prisotnost obvezna, vsako odsotnost pa morate starši opravičiti. 
 
Šola samostojno organizira in oblikuje učne skupine, skladno s predpisanimi normativi, 
kar pomeni, da je v skupini 28 učencev. To seveda pomeni, da so učenci pri 
neobveznem izbirnem predmetu v skupinah, ki se lahko razlikujejo od matičnih 
oddelkov.  
  
Svetujemo vam, da se skupaj z otrokom pogovorite in presodite, ali se vam 
zdi smiselno in koristno, da vaš otrok obiskuje neobvezni izbirni predmet 
angleščina v 1. razredu. Na OŠ Škofljica se bo z angleščino kot obveznim 
predmetom gotovo srečal v 2. razredu, saj se angleščina izvaja kot obvezni 
predmet za vse učence na naši šoli. Zaradi organizacije pouka vas še posebej 
prosimo, da svojo odločitev res premislite, da bomo lahko kvalitetno 
načrtovali novo šolsko leto. Če boste glede prijave že jasno odločeni, potem 
prinesite prijavnico že k samemu vpisu. Drugače pa nam boste lahko 
prijavnico oddali še na roditeljskem sestanku v juniju 2018, ko vam bomo 
na voljo za vse dodatne informacije. 
 

Roman Brunšek, ravnatelj 
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