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NAPOTKI IN INFORMACIJE STARŠEM UČENCEV, KI SO VKLJUČENI V OPB NA 

PODRUŽNIČNI ŠOLI BLAGOVICA 

 

1. POTEK DELA V OPB-ju 

Podaljšano bivanje se v šolskem letu 2021/2022 prične ob 12.45 in traja do 16.00. 

V času podaljšanega bivanja potekajo: 

KOSILO – Učenci imajo v okviru podaljšanega bivanja organizirano kosilo (12.45–13.10). Učijo se 

pravilno uporabljati pribor in kulturno prehranjevati. 

SPROSTITVENA  DEJAVNOST  (13.10–14.00)  –  Dejavnost  je  namenjena  počitku  in  oddihu  med 

delom, sprostitvi, gibanju, socialnim stikom in igri. Učenci si aktivnosti izbirajo sami in niso neposredno 

vodeni. 

SAMOSTOJNO UČENJE (14.00–15.00) – Je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in 

navajanje učencev na samostojno šolsko delo. V tem času naredijo učenci domačo nalogo, utrdijo in  

ponovijo snov, samostojno tiho berejo, rešujejo dodatne naloge po navodilih učitelja v OPB. Če učenec 

v predvidenem času ne naredi vse naloge, jo dokonča doma. Za pravilno opravljeno domačo nalogo so 

odgovorni učenci in starši oz. skrbniki. 

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA (15.00–16.00) – Dejavnost je namenjena 

razvedrilu in omogoča učencem ukvarjanje z različnimi vsebinami po njihovem izboru. Učenci so 

usmerjeni v aktivnosti z določenim ciljem, pri tem razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, 

športnem in na drugih področjih. 

2. POPOLDANSKA MALICA je ob 15.00. Smiselno je, da imajo popoldansko malico le tisti učenci, ki 

bodo ob tej uri še v OPB-ju ali ostajajo v OPB-ju do 16.00. 

3. ODHODI IZ OPB-ja 

Vsak poseben odhod iz podaljšanega bivanja (v primeru, da vaš otrok odide iz podaljšanega bivanja 

prej  kot  običajno,  ali  po  njega  pride  druga  oseba,  kot  je  navedeno  v  prijavnici)  je  potrebno  PISNO 

sporočiti tisti dan (beležka) ali USTNO (po telefonu) ali dan prej (po e-mailu) razredničarki ali 

učitelju podaljšanega bivanja. 

Če bomo v času podaljšanega bivanja na igrišču, v telovadnici ali drugih prostorih šole, bo na vratih 

učilnice obvestilo. 

V prostorih šole, torej tudi, ko pridete po otroka do učilnice, v kateri se nahaja v OPB-ju, je obvezno 

nošenje mask. 

Prav tako je obvezno nošenje mask v šolskem kombiju. 

 

 
Učiteljice in učitelji OPB Blagovica Ravnateljica dr. Anja Podlesnik Fetih 


