
 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI NA OŠ LEDINA 
v 2. in 3. triadi v šolskem letu 2017/18 

 
Poleg podaljšanega bivanja, jutranjega varstva, dodatnega in dopolnilnega pouka ter interesnih 
dejavnosti spada k razširjenemu programu v osnovni šoli tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov 
(NIP), v katere se učenci vključujejo prostovoljno.  
 
Obveznost ponudbe: 
Šola mora učencem obvezno ponuditi pouk drugega tujega jezika. Drugi tuji jeziki so lahko 
francoščina, hrvaščina, italijanščina, madžarščina in nemščina. Učenje jezika poteka dve uri na teden.  
Šola lahko ponudi pouk umetnosti, računalništva, športa in tehnike. Predmet se izvaja eno uro na 
teden. 
 
Učenec/-ka  
− lahko izbere eno uro na teden, lahko dve uri ali pa se ne prijavi k NIP; 
− mora izbrani NIP obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu, vsako odsotnost pa morajo 

starši opravičiti; 
− lahko vsako leto zamenja NIP, lahko pa svoje znanje pri istem NIP nadgrajuje in poglablja več let.  
 
NIP so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, znanje se ocenjuje, zaključne ocene pa se 
vpišejo v spričevalo.  
 
Za šolsko leto 2017/18 na OŠ Ledina za učence 4. razredov ponujamo naslednje neobvezne izbirne 
predmete: 

 DRUGI TUJI JEZIK –  NEMŠČINA (2 uri na teden), 

 UMETNOST (1 ura na teden), 

 ŠPORT (1 ura na teden). 
 
Za šolsko leto 2017/18 na OŠ Ledina za učence 5. razredov ponujamo naslednje neobvezne izbirne 
predmete: 

 DRUGI TUJI JEZIK –  NEMŠČINA (2 uri na teden), 

 TEHNIKA (1 ura na teden), 

 ŠPORT (1 ura na teden). 
 
Za šolsko leto 2017/18 na OŠ Ledina za učence 6. razredov ponujamo naslednje neobvezne izbirne 
predmete: 

 DRUGI TUJI JEZIK –  NEMŠČINA (2 uri na teden), 

 RAČUNALNIŠTVO (1 ura na teden), 

 ŠPORT (1 ura na teden). 
 
Za učence 7., 8. in 9. razredov pa ponujamo: 

 DRUGI TUJI JEZIK –  NEMŠČINA (2 uri na teden), 

 DRUGI TUJI JEZIK –  FRANCOŠČINA (2 uri na teden). 
 
Izvajali bomo NIP, za katere bo največ zanimanja, število prijavljenih pa ne sme biti manjše od 12. 
Število učencev v skupinah je omejeno tudi navzgor, upoštevali bomo datum prijave. 


