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ORGANIZACIJA 

PODALJŠANEGA BIVANJA  

NA OŠ CVETKA GOLARJA 

1. Za vsak oddelek PB je narejen urnik, 

zato je odhod učencev iz OPB možen 

le ob naslednjih urah: ob 13.40, 

14.30, 15.20. Po 15.20 so vsi učenci v 

učilnicah v pritličju. Starši jih lahko v 

tem času pridete iskat kadarkoli. 

2. Na začetku šolskega leta starši pisno 

sporočite ure odhoda svojega otroka za 

vsak dan posebej. Iz organizacijskih 

razlogov se je potrebno držati ure 

odhoda. Izjemoma lahko učenec zapusti 

PB izven dogovorjenega urnika odhodov v 

primeru, da starši to pisno vnaprej 

napovedo učitelju PB. 

3. Starši oz. drugi spremljevalci otroka ob 

dogovorjeni uri počakate v garderobi, 

kamor ga bo pravočasno poslal učitelj 

podaljšanega bivanja. Če ne boste prišli 

ob dogovorjeni uri, vas bo otrok počakal v 

učilnici 8 ali 9. 

4. Med 15.20 in 16.30 pridete po otroka v 

učilnico 9 v pritličju, potrkate na vrata in 

otroka počakate v garderobi. 

5. Otroci v šolo ne nosijo svojih igrač. Zanje 

na šoli ne moremo odgovarjati. 

 

 

 

Nujna obvestila staršev lahko 
sporočite na številke OPB 

(med 12.00 in 16.30): 
- matična šola: 051 617 637 
- PŠ Reteče: 04/513 0431 



 

 

 

 

 

 

4. USTVARJALNO PREŽIVLJANJE 

ČASA 

To je dejavnost namenjena razvedrilu, 

sprostitvi in počitku. 

 

Učenci ustvarjajo izdelke v različnih likovnih 

tehnikah iz različnih materialov. 

 

V okviru PB bomo sodelovali v likovno-

literarnih natečajih in drugih projektih na šoli 

in izven nje. 

 

Veseli bomo vsakega podarjenega 

materiala za ustvarjanje po predhodnem 

dogovoru z učiteljem. 

 

 

 

 

 
 

1. KOSILO 

V času podaljšanega bivanja gredo učenci na kosilo. 

V oddelku podaljšanega bivanja poteka priprava na 

kosilo, s poudarkom na kulturi prehranjevanja. 

 

2. SPROSTITVENE DEJAVNOSTI 

To so dejavnosti, namenjene počitku, sprostitvi, 

obnavljanju psihofizičnih moči učencev, ki se lahko 

odvijajo v učilnici, knjižnici, telovadnici in na 

igrišču. Ta čas  je namenjen različnim igram 

(športne, družabne, razvedrilne, socialne,   

rajalne …), poslušanju glasbe, ogledu DVD-jev, 

branju, pogovoru. 

 

3. SAMOSTOJNO UČENJE 

Je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in 

navajanje učencev na samostojno opravljanje 

različnih aktivnosti. Učenci znanje, pridobljeno pri 

pouku, dodatno utrdijo, razširijo in poglobijo z 

delanjem domačih nalog oziroma reševanjem 

dodatno pripravljenega materiala.  Delanju domačih 

nalog je v podaljšanem bivanju namenjeno največ 

50 minut. 

 

 

 
Podaljšano bivanje (PB) je del razširjenega 

programa  vzgojno-izobraževalnega dela, ki ga šola 

organizira po pouku in je namenjen  

učencem od 1. do 5. razreda. 

 

V PB se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo 

staršev meseca aprila za naslednje šolsko leto. 

 

Cilji PB se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno- 

izobraževalnimi cilji pouka. Otrokom želimo 

zagotoviti vzpodbudno, zdravo in varno 

psihosocialno in fizično okolje za razvoj in 

izobraževanje. 

 

Učence, ki so vključeni v interesno dejavnost, ki je 

v šoli organizirana v času podaljšanega bivanja, 

učitelj napoti na to dejavnost. Urnik interesnih 

dejavnosti je objavljen na spletni strani šole. 

 
 

 
 

 
Glavni cilj je organizacija 

kakovostnega preživljanja 

prostega časa, ki ni namenjena 

zgolj reševanju domačih 

nalog. 

 

PB ne more v celoti 

nadomestiti domačega dela, 

zato svetujemo staršem, da 

vsak dan z otrokom 

pregledajo domače naloge. 

 


