Osnovna šola Janka Kersnika Brdo
NAPOTKI IN INFORMACIJE STARŠEM UČENCEV, KI SO VKLJUČENI V OPB NA
PODRUŽNIČNI ŠOLI KRAŠNJA
1. POTEK DELA V OPB
Podaljšano bivanje se v šolskem letu 2022/2023 prične ob 12.45 in traja do 15.30. V kolikor ne morete
priti do navedene ure, napišete prošnjo vodstvu šole, ki vam odobri kasnejši prihod po otroka, vendar je
to samo 15 minutni podaljšek (le do 15.45).
2. DOMAČE NALOGE

Domačim nalogam je v podaljšanem bivanju namenjeno prvih 50 minut po kosilu (to pa zato, da
lahko delajo nalogo tudi učenci, ki gredo na kombi). Če ima učenec takrat kakšno drugo dejavnost (ID
ali verouk), učenec nalogo naredi doma. V primeru, da učenec, ki je prej ni mogel narediti zaradi
drugih obveznosti, jo lahko naredi tudi kasneje, in sicer v dogovoru z učiteljem v OPB. Za domačo
nalogo ni odgovoren učitelj podaljšanega bivanja, temveč otrok in starši. Kdor naloge ne naredi v
podaljšanem bivanju, jo naredi doma. Tudi ni nujno, da jo učitelj OPB pregleda, seveda pa jo
pregledajo starši doma. V primeru, da domače naloge učenci nimajo ali jo dokončajo pred iztekom
časa, se ta čas sami zaposlijo s tihim branjem, učenjem, risanjem … Učenci naj imajo v ta namen za
OPB en velik brezčrtni zvezek za risanje.
3. POPOLDANSKA MALICA bo ob 14.45 v učilnici, v kateri je zadnji učitelj OPB za tisti dan. Zaželeno
je, da imajo popoldansko malico le tisti učenci, ki bodo ob tej uri še v OPB.
4. ODHODI IZ OPB
Vsak poseben odhod iz podaljšanega bivanja MORATE STARŠI/SKRNIKI PISNO SPOROČITI (v
primeru, da vaš otrok odide iz podaljšanega bivanja prej kot običajno ali po njega pride druga oseba,
kot je navedeno v prijavnici, to PISNO tisti dan (beležka) ali USTNO (po telefonu) ali dan prej (po
mailu) sporočite razredniku in UČITELJU PODALJŠANEGA BIVANJA).
Če bomo v času podaljšanega bivanja na igrišču, telovadnici ali drugih prostorih šole, bo na vratih
učilnice obvestilo.

