Podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente:





kosilo,
sprostitvena dejavnost,
samostojno učenje in
ustvarjalno preživljanje prostega časa.

SPROSTITVENA DEJAVNOST
Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku,
sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev
in se odvija v aktivni in pasivni obliki. V tem času se
učenec spočije in si nabere novih moči za delo.

PODALJŠANO
BIVANJE
SAMOSTOJNO UČENJE
KOSILO
Kosilo je dejavnost, v okviru katere poteka priprava
na kosilo s poudarkom na kulturi prehranjevanja in
je v organizaciji šole. V nižjih razredih se nameni
pripravi na kosilo več časa kot v višjih.
Podaljšano bivanje je oblika vzgojnoizobraževalnega procesa, ki ga šola
organizira po pouku in je namenjena
učencem od 1. do 5. razreda.

Samostojno učenje je dejavnost, v okviru katere
poteka usmerjanje in navajanje učencev na
samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti.
Učenci znanje, ki so ga pridobili pri pouku ali izven
pouka, dodatno utrdijo, razširijo, poglobijo,
sistematizirajo ali uporabijo v novih situacijah. V
okviru te dejavnosti se skrbi za redno, kakovostno
in samostojno opravljanje učnih obveznosti.

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA
ČASA
Ustvarjalno preživljanje časa je dejavnost, ki je
namenjena razvedrilu, sprostitvi in počitku. Učenci
ne opravljajo učnih obveznosti. Učencem omogoča
ukvarjanje z različnimi vsebinami.









Kje so naše učilnice?
OPB 1 – učilnica 1.razreda
OPB 2 – učilnica 3. razreda
OPB 34 – učilnica 4. razreda
OPB 4 – učilnica 5. razreda



Pravila v PB






Podaljšano bivanje traja do 16.00 ure.
Oddelki se po 14.20 začnejo zmanjševati
in se združijo v učilnici 1. razreda.



V času podaljšanega bivanja velja isti
hišni red za učence in učitelje kot pri
rednem pouku.
Odhod učencev iz PB je možen le z
naprej dogovorjenim spremstvom
oziroma, če učenec hodi sam, izključno
ob dogovorjeni uri.
Če gredo otroci domov drugače kot
običajno ali gredo domov sami,
MORAJO prinesti PISNO OBVESTILO
STARŠEV, sicer jim odhoda NE
DOVOLIMO.
Za vsak odhod iz učilnice (npr. WC) se
mora otrok javiti učitelju.
Ob odhodu učenec sam pospravi svoje
šolske stvari in stvari, ki jih je
uporabljal pri različnih dejavnostih,
uredi svoj delovni prostor pri mizi.
Starše naprošamo, da ob prevzemu
otroka počakajo pred razredom.
V primeru, da skupine ni v matični
učilnici, bo na vratih obvestilo, kje
se nahaja (igrišče, telovadnica …).
PB sestavljajo 4 enakovredne zgoraj
navedene dejavnosti, zato čas
ni namenjen zgolj reševanju domačih
nalog.
PB ne more v celoti nadomestiti
domačega dela, zato naprošamo



.

starše, da vsak dan z otrokom
pregledajo naloge.
Učitelji nismo odgovorni za igrače ali
druge predmete, ki jih otroci prinašajo
v šolo.
Učenci na interesne dejavnosti NE
odhajajo sami, ampak le v spremstvu
učitelja, ki dejavnost izvaja oziroma
zunanjega izvajalca v primeru izven
šolskih dejavnosti.

