PODALJŠANO BIVANJE
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki
jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do
5. razreda.
V PB se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v
okviru pravil, ki jih določi šola.
V času PB imajo učenci možnost obiskovanja interesnih
dejavnosti in knjižnice.
Cilji PB se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojnoizobraževalnimi cilji pouka, glavni cilj podaljšanega bivanja pa
je zagotoviti otroku kakovostne pogoje za njegov kognitivni
razvoj in dobro psihofizično počutje, kar omogočajo
različne, med seboj enakovredne dejavnosti podaljšanega
bivanja:
 prehrana (kosilo, popoldanska malica),
 sprostitvena dejavnost,
 samostojno učenje,
 ustvarjalno preživljanje časa

ZLATA PRAVILA in PRIPOROČILA









Odhod učencev iz OPB je možen le z vnaprej dogovorjenim
spremstvom, oz. če učenec hodi sam, izključno ob dogovorjeni
uri.
Zaradi varnosti otrok ter odgovornosti šole učitelj dovoli
predčasen odhod le s pisnim dovoljenjem staršev.
Starše naprošamo, da ob prevzemu otroka počakajo pred
učilnico.
V primeru, da skupine ni v matični učilnici, bo na vratih
obvestilo, kje se nahaja (igrišče, telovadnica …).
OPB ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato
naprošamo starše, da vsak dan z otrokom pregledajo naloge.
Učitelji nismo odgovorni za igrače ali druge predmete, ki jih
otroci prinašajo v šolo.
Vsak material za ustvarjanje bo zelo dobrodošel.

UČILNICE V OPB
1. sk. PB

1.a, 5.b

47

(Ines polončič)

2. sk. PB

1.b, 5.a

46

(Polona Piškur)

3. sk. PB

2.a, 5.ab

50

(Breda Končnik)

DEJAVNOSTI PODALJŠANEGA BIVANJA

4. sk PB

2.b, 5.a

49

(polona Kruh)

PREHRANA
SPROSTITVENA DEJAVNOST
SAMOSTOJNO UČENJE (od 14.00 do 15.00)
USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
DODATNE ZABAVNE DEJAVNOST
DEŽURNO VARSTVO (DO 16.30)

5. sk. PB

3.a

48

(Miha Marinič)

6. sk. PB

3.b

69

(Pibernik, Štucin)

7. sk. PB

4.a

65

(Sušnik, Mlaker, Štucin,
Pibernik)

8. sk. PB

4.b

68

(Grohar, Sadar Šoba))

DEŽURNO VARSTVO
Dežurno varstvo se zaključi ob 16.30.
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UČITELJI, UČENCI IN STARŠI.
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