
PODALJŠANO BIVANJE 
 
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga  šola organizira po pouku in je namenjena 
učencem od 1. do 5. razreda devetletke. 
V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev.Podaljšano bivanje se prične po 
zaključenem pouku in je do 15.30.  V tem času potekajo sprostitvene dejavnosti, kosilo, ustvarjalno preživljanje 
prostega časa, pisanje domačih nalog in usmerjen prosti čas. Do 16.30 je organizirano dežurno varstvo. 
 
Kosilo: 
Učenci, vključeni v podaljšano bivanje, imajo v šoli organizirano kosilo.  
Ob kosilu se navajajo na upoštevanje pravil obnašanja pri mizi, na pozitiven odnos do hrane ter pridobivajo 
ustrezne higienske in prehranske navade (umivanje rok). Učenci se učijo pravilne rabe jedilnega pribora.  Kosilu 
sledijo sprostitvene dejavnosti. 
 
Sprostitvene dejavnosti: 
Po napolnjenih želodčkih največkrat sledi poslušanje pravljice, risanje in barvanje, poslušanje glasbe in 
pridobivanje različnih veščin s pomočjo socialnih iger.   
 
Samostojno učenje: 
V okviru te dejavnosti poteka navajanje učencev na samostojno učenje. Učijo se načrtovati svoje delo in 
upoštevati navodila. Ob tem se učijo iskati in uporabljati različne vire ter iskati/nuditi pomoč. Učijo se sodelovanja 
in razvijajo svoje sposobnosti za delo v skupini.  Učenci se učijo in oblikujejo lastne učne strategije. Spoznavajo 
vrednost prizadevanja za lastne uspehe, vrednotijo svoje delo in iščejo nove poti k doseganju znanja. To je 
seveda čas, ko naj bi bile napisane vse domače naloge. 
 
Ustvarjalno preživljanje prostega časa: 
V fazi te dejavnosti učenci: 
- urijo svoje ročne spretnosti ob izdelovanju različnih izdelkov v različnih tehnikah, 
- se igrajo družabne igre, 
- telovadijo in se igrajo, 
- rešujejo dodatne naloge v zvezi s snovjo, 
- opazujejo, raziskujejo, berejo, pišejo, rišejo, 
- izbirajo aktivnosti glede na interes, 
- obiskujejo interesne dejavnosti, 
- ipd. 
 
 

JUTRANJE VARSTVO 
 
Jutranje varstvo je za učence prvih razredov in za učence od drugega do vključno tretjega  razreda. Prične se ob  
6.30 in traja do pričetka pouka. Jutranje varstvo lahko obiskujejo le vpisani učenci. Jutranje varstvo praviloma 
lahko obiskujejo le učenci od 1. do 3. razreda. Možnost prihoda je do 8.00. Učenci, ki niso vključeni v jutranje 
varstvo, do 8.05 počakajo v avli in šele nato lahko vstopajo v šolo. 
 

 
ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
V sodelovanju z Zdravstvenim domom Šiška šola organizira sistematske preglede in obvezna cepljenja. 
Organizirani so tudi sistematski pregledi zob in izvedba učnih vsebin o zdravem načinu življenja. 
Sistematski zdravstveni pregledi: 1. razred, 3. razred, 6. razred in 8. razred. 
Sistematski pregledi zob: 1. razred, 3. razred, 6. razred in 8. razred. 

 


