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Spoštovani starši, 

Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport za svoje načrtovanje zahteva od šol 

natančne podatke za naslednje šolsko leto, med drugim tudi podatke o učencih v podaljšanem 

bivanju. Podlaga za organizacijo podaljšanega bivanja in druge oblike vzgojno-

izobraževalnega dela z učenci so izključno prijave staršev. Oddelki podaljšanega bivanja bodo 

oblikovani glede na število posredovanih podatkov o prijavljenih učencih. Podaljšano bivanje 

je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena 

učencem od 1. do 5. razreda. Program dela se navezuje na cilje pouka. Pri tem so upoštevane 

potrebe in interesi učencev. V podaljšanem bivanju opravi učenec del svojih domačih 

obveznosti, poskrbljeno pa je za tudi za sprostitev, rekreacijo, ustvarjanje … 

Okvirni urnik dejavnosti v podaljšanem bivanju:  

 Po pouku do 14.20 bodo kosilo, neobvezni izbirni predmeti in sprostitvene dejavnosti. 

 Od 14.20 do 15.10 načrtujemo samostojno učenje (domače naloge). 

 Od 15.10 do 16.00 načrtujemo ustvarjalno preživljanje prostega časa. 

 Od 16.00 do 16.50 bodo sprostitvene dejavnosti.  

 Vmes bodo nekatere interesne dejavnosti po urniku. 

Otrok naj zapusti podaljšano bivanje po končani dejavnosti, če je le mogoče. 

Učence bomo v skupine podaljšanega bivanja razvrstili glede na razred in prijavljeno uro 

odhoda domov. Vključitev učencev v podaljšano bivanje, ki ne bodo prijavljeni v predvidenem 

roku, naknadno ne bo možna, če bodo odobreni oddelki že polni. 

Maribor, 3. februarja 2021                                           Ravnateljica: Lidija Todorović 

 
 

 
ZLATA PRAVILA IN PRIPOROČILA V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA (OPB) 

 
1. Odhod učencev iz OPB je možen le z naprej dogovorjenim spremstvom oz. če 

učenec hodi sam, izključno ob uri, ki ste jo označili na prijavnici.  
 

2. Zaradi varnosti učencev ter odgovornosti šole, učitelj dovoli predčasen odhod le s 
pisnim dovoljenjem staršev.  

 

3. Starše prosimo, da ob prevzemu učenca počakajo pred razredom. V primeru 
epidemije, se držimo aktualnih navodil. 

 

4. V primeru, da skupine ni v matični učilnici, bo na vratih obvestilo, kje se nahaja 
(igrišče, telovadnica …).  

 

5. OPB sestavljajo štiri enakovredne dejavnosti, zato čas ni namenjen zgolj reševanju 
domačih nalog.  

 

6. Samo v primeru, da je učenec v OPB vsaj 3 šolske ure, lahko pričakujete, da bo 
imel narejene domače naloge. 

 

7. OPB ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato prosimo starše, da vsak dan 
z otrokom pregledajo naloge.  

 

8. Učitelji nismo odgovorni za igrače ali druge predmete, ki jih učenci prinašajo v šolo.  
 

9. Uporaba mobitelov v šoli ni dovoljena, zato ne pričakujte, da se bo otrok javil na vaš  
klic.  
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PRIJAVNICA ZA PODALJŠANO BIVANJE V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

(Prosimo, tiskajte.) 

Zagotovo se bo do jeseni še marsikaj spremenilo, zato boste jeseni ponovno sporočili, 

kako se boste organizirali v vaši družini. Trenutne informacije so pomembne zaradi 

odobritve skupin in števila ur za šolo v naslednjem šolskem letu. Če bo karkoli 

drugače, boste to sporočili septembra.  

Hvala za sodelovanje in razumevanje.  

 

Ime in priimek starša ali skrbnika otroka, za katerega izpolnjujete anketo:  

____________________________________________________ 

 

Ime in priimek učenca: __________________________________   1. razred 

                                                                                                                                                          

1. Moj otrok bo v šolskem letu 2021/2022 vključen v podaljšano bivanje večino dni v 

tednu najkasneje do (obkrožite):                                               

a)  do 1420                   b) do 1510                        c) do 1600                                            d) do 1650   

    Obkrožite uro, za katero veste, da boste otroka lahko prišli iskat. 

e) Moj otrok ne bo vključen v oddelek podaljšanega bivanja. 

Za učence 1. razreda bomo organizirali tudi jutranje varstvo in sicer od 6.15 do 8.15, 

ob 7.15 zajtrk in ob 14.30 popoldansko malico (zajtrk in popoldanska malica sta 

dodatno plačljiva obroka). Izberite in vpišite DA ali NE. 

 DA/NE 

Moj otrok bo v jutranjem varstvu.   

Moj otrok bo imel zajtrk ob 7.15, prišel bo v šolo do 7.00. 
Obrok sem označil na prijavnici za prehrano. 

  

Moj otrok bo imel popoldansko malico ob 14.30.  
Obrok sem označil na prijavnici za prehrano. 

  

 

  

 

Datum:                                                                            Podpis starša ali skrbnika: 


