
 

 

                                                                              Dutovlje 135, 6221 Dutovlje                                          

Osnovna šola DUTOVLJE                                     Tel.: 05 7318250, Fax: 05 7318251 

________________________________________________________________________________ 

Datum: 5. 5. 2020 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 
 
Spoštovani starši, učenke, učenci! 

 

Od 5. 5. do 15. 5. 2019 bomo zbirali prijave za NEOBVEZNE izbirne 

predmete za učence od 4. do 9. razreda za šolsko leto 2020/2021. 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v 

katerega se učenci vključujejo prostovoljno. Ko se učenec vključi v pouk 

neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati do konca pouka v 

tekočem šolskem letu. 

 

Neobvezni izbirni predmet je pri ocenjevanju izenačen z obveznimi predmeti 

osnovne šole, torej se znanje učencev ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo 

v spričevalo. 

 

NAVODILA ZA UPORABNIKE eAsistenta 

V času od 5. 5. do 15. 5. 2020 boste starši ob prijavi v eAsistenta videli obvestilo kot 

je prikazano na spodnji sliki. 

Učenci se na izbirne predmete ne morejo prijaviti sami preko svojih profilov, 

saj za to potrebujejo potrdilo staršev. 

Staršem, ki se še niste prijavili v eAsistent predlagamo uporabo eAsistenta za starše 

(Osnovni – brezplačni ali PLUS paket), da boste lahko sami razporejali izbirne 

predmete in bo to takoj vidno tudi pri nas v modulu Izbirni postopek. Pakete lahko 

aktivira razrednik le na podlagi izpolnjene prijavnice eAsistenta za starše (prijavnico 

najdete na spletni strani eAsistenta za starše). 
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Izbira neobveznih izbirnih predmetov 

Po kliku na Izberi predmete se vam odpre navodilo, kako uredite predmete in oddate 

prijavo. Starši lahko izberete največ 2 uri predmetov na teden. Starši izpolnite tudi 

možnost, da otrok ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmete.  

Na portalu imate tudi napisana navodila, hkrati pa lahko natisnete prijavnico (desno 

zgoraj gumb NATISNI), jo podpišete ter jo pošljete na naslov: os-

dutovlje@guest.arnes.si. 
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