
PREHRANA 
 
V času podaljšanega bivanja imajo učenci šolsko 
kosilo in popoldansko malico, kjer lahko koristijo 
šolsko prehrano ali prinesejo hrano od doma 
(nezdrava prehrana in sladkarije niso zaželene).  
Zaradi higienskih ukrepov si od doma prinesene 
hrane učenci med seboj ne delijo. 
Učenci imajo kosilo v jedilnici, kjer je prisoten učitelj 
PB ali dežurni učitelj. Med kosilom učenci sedijo za 
mizo, se kulturno prehranjujejo in ustrezno ravnajo s 
hrano. Jedilnice ne zapuščajo brez dovoljenja učitelja 
PB ali dežurnega učitelja. Po končanem kosilu 
pospravijo za seboj. Popoldansko malico imajo v 
učilnici. 
 
SAMOSTOJNO UČENJE 
 
V času samostojnega učenja učenci najprej napišejo 
domačo nalogo. Učitelj PB lahko učence, ki so 
predčasno opravili domačo nalogo, dodatno zaposli 
po lastni presoji ali interesu učencev. Učence, ki 
motijo učno dejavnost ali ne želijo opravljati domače 
naloge, učitelj opozori in ravna v skladu z vzgojnim 
načrtom in hišnim redom šole. Če učenci ne uspejo 
narediti naloge v času samostojnega učenja, jo 
dokončajo doma, saj je to odgovornost učencev in 
staršev. 
 
 
SPROSTITVENE DEJAVNOSTI  
 
Učitelj PB po končanem pouku ali po usmerjenem 
prostem času organizira sprostitvene dejavnosti, ki 
so namenjene počitku, sprostitvi, obnavljanju 
psihofizičnih moči učencev v aktivni ali pasivni obliki.  
Te se izvajajo v razredu, na hodniku, igrišču, 
telovadnici, kjer se upoštevajo pravila glede na 

prostor izvajanja. Učenci pri sprostitvenih 
dejavnostih uporabljajo vsa sredstva, namenjena za 
uporabo v PB (igrače, pripomočke, igrala ipd.) in 
imajo dolžnost, da z njimi pravilno in varno ravnajo. 
Učenci igrače in pripomočke, ki so jih uporabljali, 
pospravijo za seboj na dogovorjeno mesto. Učenci, 
ki od doma prinašajo svoje igrače  in različne 
pripomočke, so sami odgovorni zanje. Če bomo v 
času podaljšanega bivanja na zunanjih površinah 
šole oziroma v računalniški ali drugi učilnici, boste o 
tem obveščeni z napisom na vratih učilnice. 

 
USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA 
 
Učitelj PB v  tem času organizira sprostitvene in 
zabavne dejavnosti, ki so namenjene razvijanju 
ustvarjalnosti na kulturnem, umetniškem, športnem 
in drugih področjih. Učenci z materialom in sredstvi, 
namenjenimi ustvarjanju, ravnajo pravilno in varčno. 
Izdelke razstavljajo pred učilnico oziroma v avli. 
 
 
 

V času PB vnašamo tudi vsebine iz preizkusa 
prenove razširjenega programa s področja 
Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno 
počutje 

 

 
 

DOGOVORI S STARŠI 
 
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti  šole 
lahko učitelj v oddelku podaljšanega bivanja 
predčasno dovoli otroku odhod iz šole samo s 
pisnim potrdilom staršev za vsak dan posebej.  
 
Obvestilo naj vsebuje osnovne podatke 
(datum, ime in priimek otroka, uro in način 
odhoda domov ter podpis staršev).  
 
V septembru 2015 je bil sprejet Šolski pravilnik 
o organizaciji in delu v oddelkih podaljšanega 
bivanja na OŠ Pivka, ki natančno določa 
dejavnosti ter vzgojne postopke in ukrepe. 
Objavljen je na šolski spletni strani. 
 
Učenci, ki v času PB obiskujejo izvenšolske dejavnosti 
(npr. GŠ), sami poskrbijo, da se varno priključijo svoji 
skupini.  
 
DEJAVNOSTI V PODALJŠANEM 
BIVANJU bodo po naslednjem  razporedu: 

 
Ura Dejavnost 

11.50–12.35 kosilo/sprostitvena dejavnost 
/interesne dejavnosti 

12.35–13.35 športne in družabne igre 
 oz. ustvarjalni prosti čas 

13.35 –14.15 samostojno učenje 

14.15–14.30  popoldanska malica 

14.30–16.00 športne in družabne igre 
 oz. ustvarjalni prosti čas 

 
 



 
 
ORGANIZIRANOST PODALJŠANEGA BIVANJA 
 
Podaljšano bivanje je organizirano po pouku za 
učence od 1. do 5. razreda. Na podlagi prijave v 
mesecu juniju se učenci vključijo v oddelke 
podaljšanega bivanja za naslednje šolsko leto.  
 
V mesecu septembru  starši ponovno izpolnijo 
prijavnico s podrobnejšimi podatki. 
 
Na naši šoli poteka podaljšano bivanje od 11.50 
do 16.00 na začetku v petih skupinah. Z 
manjšanjem števila učencev se skupine 
združujejo. 
 
OPB 1 je na spodnjem hodniku v učilnici 1.b. 
 
V času podaljšanega bivanja bodo učiteljice za 
morebitna nujna obveščanja dosegljive:  

 preko eAsistenta  in  

 na telefonskih številkah:  
 

070 257 236 
 
             040 361 390 
 

 

 

 

 

 
 
Splošni cilji podaljšanega bivanja  
 
Učenci imajo: 

 zagotovljeno vzpodbudno, zdravo in varno 
psihosocialno in fizično okolje za razvoj in 
izobraževanje; 

 

 omogočeno redno samostojno in uspešno 
opravljanje obveznosti za šolo in v primeru 
potrebe nudeno ustrezno strokovno 
pomoč; 

 

 omogočeno skupno načrtovanje in zbiranje 
aktivnosti in s tem sooblikovanje programa 
posamezne dejavnosti; 

 

 omogočeno razumevanje pomena vednosti 
in znanja za odraščanje in osebni razvoj; 

 

 omogočeno razumevanje pomena 
kakovostnih odnosov v skupini vrstnikov za 
dobro počutje in skupne dosežke.  
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Treba je vzgajati z ljubeznijo,  

ki ima tako srce kot razum. 
(Tone Pavček) 

 

 


