
Osnovna šola Frana Kranjca Celje 

Celje, 8. maj 2015          

 

Spoštovani starši, 

 

Osnovna šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Podlaga za 

oblikovanje oddelkov podaljšanega bivanja, ki jih v okviru predpisanih normativov potrdi in 

financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, so izključno pisne prijave staršev.  

Prijava je potrebna tudi, če bo otrok po pouku v šoli ostal samo krajši čas.  

Da svojemu otroku zagotovite mesto v oddelku podaljšanega bivanja, izpolnite prijavo in jo 

vrnite razredniku najpozneje do 18. maja 2015. Poznejših prijav ne bomo mogli 

upoštevati. 

 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

PRIJAVA ZA PODALJŠANO BIVANJE za šolsko leto 2015 – 2016 

 

V oddelek podaljšanega bivanja prijavljam svojega otroka 

…...………….................................................………  razred (letos): ............ 

 

Odhod domov 
(ustrezno obkrožite) 

 

a) S prvim avtobusom, predvidoma ob 12.35 (12.50) uri  

b) Z drugim avtobusom, predvidoma ob 13.40 uri  

c) S tretjim avtobusom, predvidoma ob 14.30 uri  

d) S kombijem, predvidoma ob 14.30 uri  
 

e) Peš in sam/a ob ……… uri 
 

f) S starši ob ……… uri 
 

g) Drugače: …………………………………………….. 

 

Relacije šolskih prevozov 
(ustrezno obkrožite) 

 

1. Avtobus Selce – Skalna klet 

2. Avtobus Zagrad 

3. Avtobus Tremerje – Košnica 

4. Kombi Sp. Košnica 

5. Kombi Anski vrh 

6. Kombi Zvodno - Tlačan 

7. Kombi Plata – Pečovnik 

8. Kombi Pečovnik – Celjska koča 

9. Kombi Lovska koča – Zg. Polule 

 

 

Otrok bo imel v šoli:   kosilo (po urniku kosil)  DA NE    

(ustrezno obkrožite)  popoldansko malico (ob 14.00) DA NE 

 
 

Datum: ……………………                Podpis staršev: …………………………. 
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 Podaljšano bivanje (PB) je namenjeno organiziranemu varovanju otrok v času, ko so starši v službi. Samovoljno ostajanje 

otrok v PB brez utemeljenih razlogov ni možno. 

 PB se začne takoj po končanem pouku in traja najdlje do 16.00 ure (za 1. in 2. razred). Starejši učenci odhajajo domov 

praviloma prej, peš ali s šolskimi prevozi.  

 Učenci se lahko med PB vključujejo v različne dejavnosti (pevski zbor,  interesne dejavnosti, dodatni ali dopolnilni pouk ipd.) 

 Domače naloge učenci v PB opravljajo v določenem času; če so takrat pri drugih dejavnostih ali jih ne uspejo dokončati, jih 

opravijo doma.  

 Učenci upoštevajo pravila hišnega in šolskega reda tudi v času podaljšanega bivanja. Če učenec krši pravila in ne upošteva 

učiteljevih navodil, šola ukrepa v skladu z vzgojnim načrtom in pravnimi akti. 

 Domov učenec odhaja ob spodaj navedeni uri. Vsako spremembo odhoda najavijo starši pisno ali ustno pri učitelju PB. Če 

boste prihajali po otroka, prosimo, da se držite šolskih ur oz. ne motite dela med urami. 

 Brez prijave otrok ne more obiskovati PB. Če potreba po PB nastane kasneje med šolskim letom, se morajo starši o možnosti 

vključitve pogovoriti z vodstvom šole. 


