
NAPOTKI ZA STARŠE  

Starše prosimo, da ob prevzemu otroka počakate pred učilnico 

oz. da otroka prevzamete nemoteče. 

V primeru, da vaš otrok odide iz podaljšanega bivanja prej kot 

običajno, ali po njega pride druga oseba, kot je navedeno v 

prijavnici, to obvezno zapišete v publikacijo učitelju 

podaljšanega bivanja. Upoštevamo samo pisno spremembo 

odhoda domov, sicer se držimo časa in načina odhoda domov 

zapisanega v prijavnici.  

Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela, 

zato starše prosimo, da vsak dan z otrokom pregledate domačo 

nalogo. 

Če bomo v času podaljšanega bivanja na igrišču, telovadnici ali 

drugih prostorih šole, bo na vratih učilnice obvestilo. 

Učitelji podaljšanega bivanja bodo imeli pogovorne ure v času 

govorilnih ur oddelka in enkrat mesečno v dopoldanskem času.   
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Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. 

Vanj se vključijo po končanem pouku in traja do 16.00, od 16.00 

do 16.30 sledi dežurstvo (velja samo za tiste učence, ki so to 

najavili v prijavnici).   

Starše prosimo, da hodite po otroke ob tisti uri, ki ste jo 

navedli v prijavnici.  

V času podaljšanega 

bivanja se odvijajo 

naslednje dejavnosti: 

 

 

 

 

 

 

 

                      

           

 

 

 

 

 

 

V podaljšanem bivanju bomo ustvarjali različne izdelke, 

vključili se bomo v različne projekte in sodelovali na likovnih 

in literarnih natečajih. Pripravljali bomo razstave. Imeli 

bomo tematske dneve, povezane s športom, plesom, 

ustvarjanjem … 

 

Kosilo  

Učenci, vključeni v 

podaljšano bivanje, imajo v 

šoli organizirano kosilo, lahko 

tudi popoldansko malico, 

navajajo se na kulturno 

prehranjevanje in vedenje pri 

mizi. 

Sprostitvena dejavnost  
Učenci se sprostijo po rednem 

pouku, se igrajo različne igre v 

razredu ali na šolskem igrišču. 

Aktivnosti si izbirajo sami in niso 

neposredno vodeni. 

Samostojno učenje  

Učence bomo navajali na 

redno, kakovostno in 

samostojno opravljanje 

domačih nalog in drugih 

učnih obveznosti. 

Ustvarjalno preživljanje 

prostega časa  

Učenci urijo svoje ročne spretnosti, 

pojejo, plešejo, rišejo, ustvarjajo z 

različnimi materiali.  

 


