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OBCINSKEMU SVETU

ObrazloZitev :

Obdina Vransko Le dve Solski leti sofinancira dodatni pouk nemsdine na OS Vransko. V 5ol.
letu 2019120 je pouk nem5dine obiskovalo 37 udencev, obdinski svet je odobril sofinanciranje
v vi5ini dveh ur tedensko, 35 tednov po 17 ,30 EUR/uro v skupnem znesku t211,00 EUR.

Za Solsko leto 2020121 se je k neobveznemu izbirnemu predmetu nem5dine prijavilo 38
udencev, in sicer 17 udencev iz 4. razteda, 14 udencev iz 5. razreda ter 7. u(encev iz 6.

razreda. Ministrstvo za izobraLevanje, znanost in Sport odobri Soli za poudevanje pouka
nem5dine dve skupini oziroma Stiri ure tedensko, potrebovali pa bi 5e dve dodatni uri za
lodeno iztajanje pouka glede na kriterije znanja udencev. Po priloZenem mesednem izradunu
stroSkov za dodatni dve uri nem5dine na teden prosijo za sofinanciranje poudevanja nemsdine
v vi5ini 10 odstotkov delovnega dasa uditelja, to je 10 mesecev po 275,24 EUR, skupaj
2152,40 EUR.
Glede na obrazloZitev pro5nje OS Vransko-Tabor obdinskemu svetu predlagam, da odobri
sofinanciranje dveh dodatnih ur za lodeno izvajanje pouka, to je l0 mesecev po 275,24 EUR,
v skupnem znesku 2752,40 EUR.

Predlos sklepa:
Obiinski svet Obiine Vransko sprejme sklep, da se v Solskem letu 2020121 odobri
sofinanciranje dveh dodatnih ur nemSiine, 10 mesecev po 27512,4 EUR v skupnem
znesku 2752,40 EUR.
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sS Vransko-Tabor za sofinanciranje neobveznega izbirnega predmeta

ZADEVA: Sklep o solinanciranju neobveznega izbirnega predmeta nem5iine
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SpoStovani!

V lanskem Solskem letu smo se na vas obrnili s proSnjo za sofinanciranje neobveznega
izbirnega predmeta nemSdine.
Zahvaljujemo se vam, ker ste nam prisluhnili in nam sofinancirali dodatne ure
nem56ine, da smo lahko pouk izvajali kvalitetno in predvsem v dobro otrok.
Letos se je na neobvezni izbirni predmet prijavilo 38 udencev in sicer 17 udencev 4.
razreda in 14 udencev 5. razreda, 7 udencev 6. razreda.
V skladu z normativi in standardi imamo odobreni dve skupini. Vas pa naproSamo 5e
za eno dodatno skupino.
Prilagamo tudi mesedni izradun stro5kov za dodatni dve uri tujega jezika na teden.
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Spoitovanil

Znanje tujih jezikov nas bogati in usposablja. Samo znanje angleSkega jezika nas 5e ne
naredi za vedjezidno druibo. Samo znanje angleiiine ni dovolj, de ielimo, da je naia
druiba vedjezidna in da smo uspeini v medkulturnem dialogu, gospodarstvu in na
drugih podrodjih. Znanje 5e kak5nega drugega tujega jezika postaja skoraj nuja v
danainjem svetu. Zato si na naii ioli zelo prizadevamo za uienje drugega tujega jezika,
nemidino.

Verjetno pa ne more biti usvajanje znanja tako kakovostno, de imamo v 2. triadi pri
neobveznem izbirnem predmetu nemsaina kombiniran pouk treh generacij ob
normativu 28 oz. povedanem normativu 30 udencev. Kakovost kombiniranega pouka
in znanja zaostaja v primerjavi z znanjem v homogeni skupini. S kombiniranim poukom
so uienci prikrajSaniza znanje in za uiitelja, ki bi se jim lahko maksimalno posvetil. Prav
tako je znano, da se udenci ob prehodu v puberteto modno razlikujejo v socialni zrelosti,
tempu, interesih in veidinah.

V kombinirani udni skupini treh oddelkov se lahko uiitelj posamezni generaciji posveti
le 15 minut (npr. 15 minut 4. razredu, 15 min. 5. razredu in 15 min. 6. razredu). So pa
to ieste in sedme ure pouka, ko so otroci ie precej utrujeni in potrebujejo ta kien pouk,
pri katerem se jim lahko uiitelj maksimalno posveti z razlidnimi oblikami in metodami
dela. V dani situaciji pa kljub temu, da je ta pouk 5e posebej skrbno nairtovan, uditelj
ne more izpeljati vseh dejavnosti, ki bi jih ielel, saj Ere za heterogeno skupino, ki je
preved raznolika.

Teiava pa je tudi v tem, da so v skupini utenci z razlidnim predznanjem. Nekdo se je v
tej skupini udil Ze dve leti, nekdo se uii prvo leto, sistem omogoda, da lahko udenec
vstopi, naslednje leto izstopi iz skupine, nato pa se lahko skupini ponovno prikljuii itd.

Zaradi zgoral navedenih dejstev Vas, kot iupana, tudi letos osebno in v imenu Osnovne
iole Vransko naprolam za sofinanciranje, kar bi pomenilo, da lahko skupine razdelimo.
Mislim, da bi to lahko bistveno pripomoglo h kvalitetnemu pouaevanju drugega tujega
jezika.

Ker Zelimo, da udenci ohranijo motivacijo za udenje tujih jezikov, se obradamo na Vas
z veliko proSnjo, da nam z va5o finandno podporo omogoiite eno dodatno skupino. Le

na ta nadin bo lahko ta pouk za udence dovolj kakovosten.

Hvala ie vnaprej.

Uditeljica Martina Zupan Kuserbanj



IzRAEUN STROSKA POUEEVANJE NEMSEINE
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2198,84 EUR

10% BoD l. 219,88

PRISPEVKI 35,40

BOD ll. 255,28

1O% MALICE 8,67

10% KAD 3,12

to% tlL2 REGRESA 8,17
povpnetut ruesedrut srRo5ex 275,24
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