ORGANIZACIJA

Aktiv učiteljev OPB:

PODALJŠANEGA BIVANJA
OPB 1: Petra Primc Marko, Jasna Camlek

NA OŠ CVETKA GOLARJA

OPB 2: Ana Hladnik
1. Staršem in skrbnikom ni dovoljen vstop v
šolo.

OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA

OPB 3: Petra Kalan, Jernej Kalan

2. Vsak oddelek PB ima urnik, zato je
odhod učencev iz OPB možen le ob
naslednjih

urah:

ob

13.00,

13.50,

OPB 4: Katja Grah, Jasna Camlek,
Damjana Kotnik Bogataj

14.40.
3. Od 15.30 naprej učence lahko pridete
iskat kadarkoli. Ob prihodu pred šolo

PODALJŠANO BIVANJE

OPB 5: Jernej Kalan, Damjana Kotnik

ŠOLSKO LETO 2020/21

Bogataj, Jasna Camlek

lahko pokličete na telefon OPB.
4. Na začetku šolskega leta starši pisno

OPB 6: Neja Štromajer, Krista Jamnik

sporočite ure odhoda svojega otroka za

Za nujna sporočila sta med
12.10 in 16.30 na voljo
številki OPB:

vsak dan posebej. Iz organizacijskih

OPB 7: Alenka Orešnik, Vanja Jordanov,

razlogov se je ure potrebno držati.

Damjana Kotnik Bogataj, Klementina

Učenec lahko izjemoma zapusti PB izven

Tominšek

- matična šola: 051 617 637

OPB 8: Tadeja Vuga

- PŠ Reteče: 04/513 0431

dogovorjenega urnika odhodov, starši
morate o tem pisno vnaprej obvestiti
učitelja PB.
5. Starši morate vedeti, v katero skupino OPB
je vključen vaš otrok.

OPB 9: Simona Strašnik, Jasna Camlek,
Damjana Kotnik Bogataj

6. Popoldanska malica je vsak dan ob 14.30
v jedilnici.

OPB 10: Jasmina Vidovič, Klementina

7. Otroci v šolo ne nosijo svojih igrač, saj
zanje ne moremo odgovarjati.

Tominšek, Vanja Jordanov, Damjana
Kotnik Bogataj

8. Zaradi hudih alergij pri določenih učencih
je

vnos

kakršnekoli

strogo prepovedan.

hrane

v

šolo

PŠ Reteče: Mojca Bogataj, Branka
Sušnik, Simona Jenko

Po navodilih NIJZ se
organizacija dela na OŠ izvaja
po modelu B (COVID 19).

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.
Cilji PB se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno
izobraževalnimi
zagotoviti

cilji

pouka.

vzpodbudno,

psihosocialno

in

fizično

Otrokom

zdravo
okolje

in
za

želimo
varno

razvoj

in

izobraževanje.

PRILAGODITVE DELA ZARADI
COVID 19:

1. KOSILO
V času podaljšanega bivanja gredo učenci na kosilo.

-

2. SPROSTITVENE DEJAVNOSTI
Namenjene

so

počitku,

sprostitvi,

času PB, ga učitelj napoti tja. Urnik interesnih
dejavnosti je od oktobra objavljen na spletni strani
šole.

namenjen

različnim

igram

(športne,

družabne,

razvedrilne, socialne, rajalne …), poslušanju glasbe,

Je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in
navajanje

učencev

na

samostojno

opravljanje

različnih aktivnosti. Učenci znanje, pridobljeno pri
domačih

nalog

Pisanju

domačih

oziroma

nalog

reševanjem

namenimo

največ 50 minut, od 14.40 do 15.30.

4. USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA
Dejavnost je namenjena razvedrilu, sprostitvi in
počitku. Učenci ustvarjajo izdelke v različnih likovnih
tehnikah iz različnih materialov. V okviru PB bomo
sodelovali na likovno-literarnih natečajih in v drugih
projektih na šoli in izven nje.

Staršem in skrbnikom vstop v šolo ni
dovoljen.

-

Ob sumu na okužbo pri učencu bo
bo v posebnem prostoru počakal

dodatno pripravljenega materiala.

Hvala.

-

3. SAMOSTOJNO UČENJE

pisanjem

ustvarjanje. Če ga imate, se dogovorite z učiteljem.

na začetku šolskega leta.

učitelj o tem obvestil starše. Učenec

pouku, dodatno utrdijo, razširijo in poglobijo s

Veseli bomo vsakega podarjenega materiala za

dogovorjenih urah, ki ste jih sporočili

psihofizičnih moči učencev, ki se lahko odvijajo v

ogledu DVD-jev, branju, pogovoru ipd.
Če otrok obiskuje interesno dejavnost, ki poteka v

pred vhodom v šolo ob

obnavljanju

učilnici, telovadnici, na igrišču in knjižnici. Ta čas je

Starši in skrbniki otroke počakate

nanje.
-

Učenci naj v šolo ne prinašajo igrač in
podobnih stvari.

-

Organizacija dela se lahko spreminja
glede na epidemiološko stanje v
Sloveniji.

