
 
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

Številka: 60303-1/2022-1  
Datum:  4. 2. 2022 
 
 
 
OBVESTILO STARŠEM 
 
 
Spoštovani starši! 
 
Učenci, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 
obiskovali prvi razred, se bodo lahko odločili 
za prvi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet 
v obsegu 2 ur tedensko. 
 
Tisti, ki se boste za to možnost odločili, boste 
lahko izbirali med angleščino in nemščino. 
 
Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju 
izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne 
ocene bodo vpisane v spričevalo. Tudi 
prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih 
predmetih se obravnava enako kot pri 
obveznih predmetih.  
 
Za neobvezne izbirne predmete se učenci 
odločajo prostovoljno na podlagi pisnih prijav. 
Če ga izberejo, ga morajo obiskovati do 
konca šolskega leta. V drugem razredu pa bo 
za učence tuji jezik že kot obvezni predmet. 
 
Zaradi lažjega načrtovanja pouka v 
prihodnjem šolskem letu vas prosimo, da se 
o možnosti izbire neobveznega izbirnega 
predmeta pogovorite in nas o vaši izbiri 
obvestite s prijavnico, ki jo izpolnjeno 
prinesite ob vpisu vašega otroka v šolo. 
 
Za vsa vprašanja v zvezi z omenjeno 
tematiko lahko pokličete Jasno Cigut  
na tel. št. 5772 802. 
 
S spoštovanjem 

 Szám: 60303-1/2022-1 
Dátum: 2022. 2. 4.   

 
 
 
SZÜLŐI ÉRTESÍTÉS 
 
 
Tisztelt Szülők! 
 
A tanulók, akik a 2022/2023-as tanévben az 
első osztályt látogatják, az első idegen 
nyelvet nem kötelezően választható tantárgy 
keretében tanulhatják. 
 
Azok, akik élni szeretnének ezzel a 
lehetőséggel, az angol és a német nyelv 
között választhatnak.  
 
A nem kötelezően választható tantárgyak az 
osztályozáskor egyenrangúak a kötelezően 
választható tantárgyakkal. Az osztályzatok 
bekerülnek a bizonyítványba. A tanulók 
jelenléte a nem kötelezően válaszható 
tantárgyaknál ugyanúgy kötelező, mint a 
kötelező tantárgyaknál. 
 
A nem kötelezően választható tantárgyak 
mellett a tanulók önkéntesen döntenek a 
jelentkezési lap leadásával. Amennyiben 
jelentkeznek, a tanév végéig kötelezően 
látogatniuk kell azokat. Második osztályban 
az idegen nyelv már kötelező tantárgy lesz. 
 
A jövő tanév tanóráinak zökkenőmentes 
megszervezése végett kérjük Önöket, hogy 
a nem kötelezően választható tantárgy 
választási lehetőségét beszéljék meg, és 
döntésükről érteítsenek bennünket a kitöltött 
jelentkezőlappal, amelyet hozzanak 
magukkal a beiratkozásra. 
 
Amennyiben bármilyen kérdésük merült fel  
a témával kapcsolatosan, hívják Cigut 
Jasnát az 5772 802 telefonszámra. 
 
Tisztelettel: 

 
 
 

Vida Törnár Judit 
v. d. ravnateljice/mb. igazgató 

 
 



 
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 
 
 
 

JELENTKEZÉSI LAP AZ ELSŐ IDEGEN NYELVHEZ MINT NEM KÖTELEZŐEN 
VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYHOZ A 2022/2023-AS TANÉVBEN 

 
 

Alulírott  ___________________________________________________________________,  
                                                              (a szülő, ill. gyám családi- és utóneve) 
 

állandó lakcímmel ______________________________________________________________________, 
                                                                                     (állandó lakcím)  

 

bejelentem gyermekemet  ________________________________________________________, 
                                                                               (a gyermek családi-és utóneve) 

 
 

a) ANGOL NYELVHEZ, a nem  kötelezően választható tantárgyhoz az 1. osztályban. 
 
b) NÉMET NYELVHEZ, a nem kötelezően választható tantárgyhoz az 1. osztályban. 
 
c) Gyermekemet az 1. osztályban nem jelentem be a nem kötelezően választható tantárgyhoz. 
 
 
 
DÁTUM: ____________________             A SZÜLŐ ALÁÍRÁSA: ___________________________________ 
 
 

 
 
 

PRIJAVA OTROKA K PRVEMU TUJEMU JEZIKU KOT NEOBVEZNEMU IZBIRNEMU  
PREDMETU V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

 
 

Spodaj podpisani _______________________________________________________________,  
                                                                                     (ime in priimek staršev/skrbnikov) 
 

s stalnim bivališčem ____________________________________________________________________, 
                                                                                                   (stalno bivališče)  

 

svojega otroka  ___________________________________________________________________, 
                                                                                       (ime in priimek otroka) 

 
 

a) prijavljam k neobveznemu izbirnemu predmetu v 1. razredu – ANGLEŠČINI. 
 
b) prijavljam k neobveznemu izbirnemu predmetu v 1. razredu – NEMŠČINI. 
 
c) ne prijavljam k neobveznemu izbirnemu predmetu v 1. razredu. 
 
 
 
DATUM: ______________________              PODPIS STARŠEV: _________________________________ 
 


