
   

 

 

Splošne informacije: 
  

 Osnova za oblikovanje  oddelkov 
podaljšanega bivanja so prijave staršev in 
soglasje   pristojnega ministrstva. 
 

 Starši za bivanje otroka v PB-ju plačujete 
le stroške prehrane (kosilo in 
popoldanska malica). 
 

 V OPB se učenec praviloma vpiše za celo 
šolsko leto, z utemeljitvijo je možnost 
izpisa ob koncu meseca v šolski svetovalni 
službi. 
 

 Dnevno ostaja otrok v PB-ju od 1. do 4. 
razreda vsaj do 14.30, ko se za vse 
učence zaključi učna ura za pisanje nalog.  
 

 Oddelki podaljšanega bivanja se morajo 
zaradi zmanjševanja števila ur namenjenih 
PB-ju in izvajanja različnih dejavnosti v 
času PB-ja  združevati. 
 
 

mag. Boštjan Mohorič 
ravnatelj 

 

  

 

  

   

  

 
JUTRANJE VARSTVO za 2. razred 

PODALJŠANO BIVANJE od 2.-5. razreda 
šolsko leto 2021/22 

 

Osnovna šola Davorina Jenka 

Cerklje na Gorenjskem 

Krvavška cesta 4 

4207 Cerklje na Gorenjskem 

 04/ 25-26-010 

tajnistvo@osdj-cerklje.si 



 

 
 
 
 
 
 

Glede na delovni ritem otrok in oddelka bo 
začetek učne ure različen po posameznih 
oddelkih. Učna ura se bo končala 
najkasneje ob 14.30. V tem času  starše 
prosimo, da se otrok pri delu ne moti. 
 
 
Pomembno: 
V primeru, da starši podaljšano bivanje 
potrebujete po 16.10, to napišite v elektronski 
prijavnici. 
 

 

Bivanje v oddelku podaljšanega          
bivanja je namenjeno: 
 

  sprostitvenim dejavnostim, 
  času za kosilo, 
  samostojnemu učenju in 
pisanju domačih nalog, 
  ustvarjalnemu preživljanju 
prostega časa. 

 Jutranje varstvo 2. razred 

Z novim šolskim letom bo začel tudi iz gorskih vasi 
voziti avtobus za preduro in prvo šolsko uro, zato 
varstvo vozačev ne bo več organizirano. 

Organizirali pa bomo jutranje varstvo za učence 2. 
razreda, ki tako varstvo potrebujejo.  Prijava je 
možna s pisno vlogo.  Čas začetka bomo določili 
na podlagi vaših vlog, ne bo pa pred 6.20 uro. 

Vloga za obiskovanje jutranjega varstva je 
objavljena na šolski spletni strani, rok za oddajo 
vloge je 30. maj 2021. 

 

Podaljšano bivanje 2. – 5. razred 

Če nameravate v prihodnjem šolskem letu svojega 
otroka vključiti v oddelek podaljšanega bivanja, 
vas vljudno prosimo,  da vašega otroka 

 do 20. maja 2021 prijavite preko: 

 

 

 Podaljšano bivanje bo organizirano: 
 

 za učence od 1. do 3. razreda do 16.10 
ure, 

 za učence 4. razreda do 15.20 ure, 
 za učence 5. razreda do 14.30 ure, 
 za učence od 1. do 3. razreda  bo 

organizirano dežurno varstvo do 16.40 
ure. 
 

 
 
 Nekatere dejavnosti (angleščina v 1. r, 

neobvezni izbirni predmeti v 4. in 5. r, 
interesne dejavnosti - pevska 
pripravnica in otroški pevski zbor) bodo 
potekale po končanem pouku v času 
OPB-ja. 
 

 Ostale interesne dejavnost pa bo vaš 
otrok lahko obiskoval od 14.30 dalje.  
 

   Nasvet: 
Če bo vaš otrok ostajal v podaljšanem 
bivanju, vam priporočamo, da se vključi 
v eno ali največ dve interesni 
dejavnosti na teden v šoli ali izven nje. 

 

e-prijavnica 

https://forms.gle/qHG8RvPpmrpbsioC7 


