Izbirni postopek za izbirne predmete za šolsko leto 2021/2022

Za šolsko leto 2021/2022 bo potekala prijava za izbirne predmete v
eAsistentu preko portala za starše v času od 10. do 17. maja 2021.
Učenci se na izbirne predmete ne morejo prijaviti sami preko svojih
profilov, saj za to potrebujejo potrdilo staršev.
V času od 10. do 17. maja 2021 se bo za izbrano časovno obdobje na portalu za
starše prikazala možnost razvrščanja obveznih izbirnih predmetov za naslednje
šolsko leto. Starši bodo lahko na portalu rangirali vse izbirne predmete, ki so
določeni, da se potencialno izvajajo v naslednjem šolskem letu. Ko bodo prijave
zaprte, starši ne bodo mogli več spreminjati izbire.
Ker je od števila prijav odvisno, kateri predmet se bo izvajal in kateri ne, bo
potrebno razvrstiti predmete iz spodnjega seznama po prednostni lestvici.
Prosimo vas, da v spodnjem seznamu razvrstite izbirne predmete po vrstnem
redu. Na vrhu seznama naj bodo predmeti, ki bi jih vaš otrok najraje obiskoval.

Če se kateri predmet ne bo izvajal v naslednjem šolskem letu, bo otroku
dodeljen naslednji zaporedni predmet iz seznama, ki se bo izvajal.

Priporočamo, da rangirate vse predmete na seznamu ali vsaj prvih
6 predmetov.

Obvezni izbirni predmeti za 7. do 9. razred 2021/2022
Učenec mora obiskovati 2 uri izbirnih predmetov na teden, če želi, pa lahko
obiskuje 3 ure izbirnih predmetov na teden.
V primeru, da bi vaš otrok obiskoval še 3. uro izbirnih predmetov in se s tem
strinjate, ali če bo vaš otrok oproščen obiskovanja (delno ali v celoti), označite
ustrezno možnost na desni strani. Utemeljitev za manjše število ur obiskovanja
izbirnih predmetov posredujte na šolo.
V kolikor imate težave z elektronsko prijavo, lahko seznam izbranih izbirnih
predmetov sporočite na e-naslov:
alenka.sribar@osbrestanica.si

Neobvezni izbirni predmeti za 4. do 6. razred 2021/2022
Starši bodo v EA izbrali tudi neobvezne izbirne predmete ali izbrali možnost, da
otrok ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.
Učenec lahko izbere 1 uro tedensko ali 2 uri tedensko, lahko pa se odloči, da
ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

