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PROTOKOL - PODALJŠANO BIVANJE šolsko leto 2021-22

1. Učitelj podaljšanega bivanja pride na delo pol ure pred pričetkom VI dela in učence

prevzame, ko učiteljica zaključi s poukom, nikakor pa ne pred uradnim koncem pouka (izjema

je prvih 14 dni zaradi uvajanja načina odhajanja na kosilo).

Pred odhodom na kosilo počaka, da se zberejo vsi učenci, se preobujejo in preoblečejo v

učilnici, jih prešteje, zabeleži manjkajoče, se z učenci pogovori o poteku dneva oz. dobi

informacije od učiteljice ali v razpredelnici v driveu (posebnosti, interesne dejavnosti…), šele

nato učence v koloni odpelje iz razreda na kosilo. Ves čas skrbi, da učenci niso preglasni, se

ne kregajo, tepejo, izzivajo….(tudi letos imajo prvošolci še pouk, ko drugošolci zapuščajo

stavbo)

Učence navaja na mirno in čim tišje čakanje v koloni za kosilo.

Odhajanje na kosilo T2:

PONEDELJEK in SREDA:

V UČILNICI NA T2

11.35:  1A, 1B, 1C, 1D, 1E

12.25: 2A, 2B, 2D, 3A

V JEDILNICI NA L1

12.25: 3B

12.40: 3C

12. 43: 2C

PREDMETNA STOPNJA

13.20: 3D



TOREK:

V UČILNICI NA T2

12.25:  1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 3A

V JEDILNICI NA L1

11.50: 2A

11.56: 2B

12.03: 2C

12.10: 2D

12.25: 3B

12.40: 3C

PREDMETNA STOPNJA

13.20: 3D

ČETRTEK:

V UČILNICI NA T2

12.25:  1A, 1B, 1C, 1D, 1E

IN

2A, 2B, 2D, 3A

V JEDILNICI NA L1

12.25: 3B

12.40: 3A

12.46: 2C

PREDMETNA STOPNJA

13.20: 3D

PETEK:



V UČILNICI NA T2

11.35:  1A, 1B, 1C, 1D,1E

IN

2A, 2B, 2D, 3A

V JEDILNICI NA L1

11.35: 3B

11.50: 3C

11.56: 2C

12.02: 3D

+ NIS

PREDMETNA STOPNJA

V KC imajo prednost pri kosilu učenci, ki niso v podaljšanem bivanju. Ko so postreženi vsi, se

na kosilo odpravi prva skupina OPB.  V koloni čaka samo en razred otrok. Ko se vsi umaknejo,

pride po kosilo naslednji oddelek.

Ko učenci končajo s kosilom, pospravijo za seboj. V učilnici bo pripravljen prostor, kamor

učenci zložijo ostanke hrane, pribor in krožnike. Ko vsi učenci končajo s kosilom, Dragi

odnese stvari v kuhinjo.

Učenci OPB 5. razreda, ki so na Lošci, odhajajo na kosilo ob 13.40, razen ob sredah, ko gredo

na kosilo ob 13.55.

2. V KC je potrebno določiti učitelja, ki bo imel ves čas pri sebi mobilni telefon, da bo

dosegljiv in obveščal ostale o odhodih učencev.

Kje se posamezna skupina nahaja, mora biti razvidno na tabli z obvestili, oz. na vratih

učilnice.

3. V času, ki ga učenci preživljajo na igrišču, morajo biti ves čas pod nadzorom. To pomeni,

da mora vsaj en učitelj videti, kaj se kje dogaja. Skupine OPB se zunaj zadržujejo ločeno. Ker

je kotičkov na igriščih veliko, se morajo učitelji ustrezno razporediti po prostoru, krožiti,

opazovati. Učiteljem zunaj ni dovoljena uporaba mobilnih telefonov v času OPB (razen klicev

v nujnih primerih in za odhode domov) in zadrževanje v skupinah ali branje knjig ipd.

V primeru, da učitelj opazi, da se nekaj dogaja, pristopi k učencem, ne glede na to, iz katere

skupine so.



Če se učenci pridejo pritožit, da jim nekdo nagaja, ne dovoli igre, jemlje stvari, jih zmerja….,

se z njimi pogovori, jim predlaga rešitev težave oz. težavo uredi (CAP).

Na igrišču ni dovoljeno uničevanje rastlin, kopanje jarkov, metanje kamnov, pisanje po

zidu…

V šolo se učenci vračajo hkrati, v skupini, skupine naj se med potjo ne križajo, učitelj

poskrbi, da z igrišča s seboj odnesejo svoje stvari.

4. Učitelj OPB je dolžan poskrbeti, da bodo učenci pravočasno odšli na interesne dejavnosti,

avtobus ali domov. Ob določeni uri učenca pošlje na dogovorjeno mesto. V primeru, da

učitelj spregleda/ pozabi poslati učenca, sam kontaktira starše in se dogovori za novo rešitev.

5. Domačo nalogo pišejo vsi učenci hkrati. Za pisanje domače naloge je čas točno določen,

zaželeno je, da je to vsak dan ob isti uri. Medtem ko se ostali igrajo, pojejo, kričijo,…. se

naloga ne piše.

Učenci, ki prej zaključijo s pisanjem, se zaposlijo na način, da ne motijo ostalih.

6. Vsak učitelj OPB je dolžan za svojo skupino narediti seznam učencev z vsemi odhodi

domov (pazi bus), ki mora biti priložen dnevniku. Dnevno skrbi za ažurnost podatkov svoje

skupine glede odhodov domov v razpredelnici v skupni rabi (drive).

7. Uporaba telefonov med OPB je tudi učencem strogo prepovedana (razen v primeru nujnih

klicev).

Prav tako učenci ne smejo sami prižigati in ugašati računalnikov, v času OPB ne gledajo

nepedagoških vsebin, gledanju vsebin preko računalnika (risanke, glasbeni posnetki,

igrice…) se izogibamo (razen v primeru pedagoškega procesa).

8. Vse spremembe naročil na kosila in popoldanske malice, diete, želje… morajo starši

urediti v tajništvu ali pri vodji šolske prehrane, vse spremembe morajo biti uradne (pisne),

zato jih ne morejo sprejemati učitelji.

9. Pri svojem delu učitelji uporabljajo pedagoški in spoštljiv govor in s svojimi ravnanji

predstavljajo zgled vsem učencem naše šole. Enako spoštljivo ravnajo tudi s sodelavci in z

vsemi ostalimi obiskovalci naše šole.

Vrhnika, 31. avgust 2021 Mag. Polonca Šurca Gerdina

Ravnateljica


