
OBAVIJEST  ZA RODITELJE 

UČENJE STRANOG JEZIKA I IZBORNI PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA 

2020./21. ŠKOLSKA GODINA 

Poštovani roditelji, 

 Prema Odluci  MZOS –a u školskoj godini 2020./21. učenici od 1. – 4. r. mogu uz suglasnost 

roditelja pohađati Informatiku kao drugi izborni predmet. 

NN 22/2018 (6.3.2018.), Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za 

osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj – u prilogu 

 U skladu s Nastavnim planom za osnovnu školu ( NN. Br.66/19.)  učenici  1. razreda mogu 

biti uključeni u dva ( 2) izborna predmeta: 

- VJERONAUK 

- INFORMATIKA 

Na upisu u 1. r. roditelj o navedenom potpisuje Suglasnost ( roditelj može izabrati jedan ili dva 

ponuđena izborna predmeta, a ako ne želi ne mora izabrati  niti jedan izborni predmet ). 

 Upisom u 1. r. osnovne škole učenici počinju učiti PRVI OBVEZNI strani jezik koji uče 

obvezno do kraja osnovnoškolskog obrazovanja kao obvezni i redovni predmet.  

Do sada je to bio engleski jezik. Od ove šk. g. osim engleskog jezika kao obveznog jezika svih 

osam godina, roditelji se mogu odlučiti na neki od stranih jezika : talijanski jezik, njemački 

jezik ili španjolski jezik.  

Kada se izabere obvezni jezik u 1. r.  ne može se više mijenjati. 

Roditelji se o navedenom izjašnjavaju na upisu u 1. r.  

 

 Učenici u 2. i 3. razredu također mogu izabrati informatiku kao drugi izborni predmet – 

suglasnošću roditelja. 

 U 4. razredu u  2020./2021. šk. godini roditelji mogu pored drugog stranog jezika  (njemački 

jezik, talijanski jezik, španjolski jezik ) uključiti učenika i u informatiku.  

Napomena : u 4. razredu učenik može biti uključen u 3 izborna predmeta : 

- vjeronauk 

- drugi strani jezik( njemački jezik, talijanski jezik, španjolski jezik)   

-  informatika 

 U 5. i 6. r. informatika se uči kao obvezan predmet.  

 

 Učenik može prestati pohađati nastvu izbornog predmeta nakon pisanog  zahtjeva roditelja 

učenika koji mora dostaviti Učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine,a najkasnije 

do 30.lipnja tekuće g. za slijedeću  školsku godinu.  

Pisani zahtjev o prestanku pohađanja izbornog predmeta roditelji mogu poslati na e- mail : 

skola@os-split-tri.stskole.hr 

                                                                                                   Ravnatelj, Jure Kunac 
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