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OSNOVNE  INFORMACIJE O JUTRANJEM VARSTVU IN PODALJŠANEM BIVANJU 
 

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje sta del razširjenega programa osnovne šole in sta strokovno vodena. 
Učencem, vključenim v jutranje varstvo oz. podaljšano bivanje:   

 zagotavljamo varno in spodbudno okolje, v katerem pričakajo začetek pouka oz. odhod domov, 

 organiziramo dejavnosti, ki spodbujajo učenje in izvajamo strokovno pomoč pri pisanju domačih 
nalog, 

 organiziramo počitek ali dejavnosti, ki učence veselijo in sprostijo. 
Obiskovanje jutranjega varstva in podaljšanega bivanja je prostovoljno. Za vključitev je potrebno izpolniti 
prijavnico*.  
 

JUTRANJE VARSTVO 

Jutranje varstvo je organizirano vsak dan pred začetkom pouka. Poteka od 6.00 do 8.20 in je namenjeno 
učencem 1., 2. in 3. razreda. V jutranjem varstvu imajo učenci čas za počitek, sprostitveno dejavnost in 
pripravo na pouk. Lahko prejemajo tudi zajtrk. 
 

PODALJŠANO BIVANJE 

Podaljšano bivanje poteka vsak dan po končanem pouku. Namenjeno je učencem od 1. do 5. razreda. 
Delo poteka po vnaprej določenem urniku: po kosilu so sprostitvene dejavnosti in samostojno učenje 
(pisanje domačih nalog, branje in utrjevanje učne snovi), po samostojnem učenju je malica, potem pa 
ustvarjalno preživljanje časa in dežurstvo. 
V času podaljšanega bivanja potekajo v šoli interesne dejavnosti, h katerim se učenci prostovoljno prijavijo 
na začetku šolskega leta. 
 

PREHRANA V JUTRANJEM VARSTVU IN PODALJŠANEM BIVANJU 

Učenci lahko v času jutranjega varstva prejemajo zajtrk, v času podaljšanega bivanja pa kosilo in 
popoldansko malico. Zajtrk je ob 7.10. Kosilo je v času od 12.15 do 14.00. Popoldanska malica je okoli 
14.30.  
Učenci 5. razreda, ki prejemajo šolsko kosilo, morajo biti zaradi organizacije dela vključeni v podaljšano 
bivanje.  
Prijavo na posamezen šolski obrok podajo starši na obrazcu 'Prijava na šolsko prehrano'*. 
 

PRIHOD OZ. ODHOD IN SPREMSTVO 

Za učence, ki bodo vključeni v jutranje varstvo, vpišite uro, ob kateri bo učenec običajno prihajal v šolo.  
Pri odhodu iz podaljšanega bivanja označite uro, do katere bo učenec običajno prisoten v podaljšanem 
bivanju. Zaradi nemotenega dela med samostojnim učenjem priporočamo, da učenci odhajajo domov po 
15. uri. 
Učence, ki bodo iz podaljšanega bivanja odhajali v spremstvu, lahko odpelje le v vpisnem listu navedeni 
spremljevalec/-ka, zato napišite vse osebe, ki bodo prihajale po otroka. Spremembe odhoda med šolskim 
letom takoj sporočite učitelju podaljšanega bivanja pisno, na obrazcu 'Sprememba odhoda iz OPB'*.  
 

Po Zakonu o varnosti v cestnem prometu (91. člen ZVCP-1-UPB5) otroci v prvem razredu ne smejo 
prihajati oz. odhajati iz šole brez spremstva, spremljevalci pa morajo biti starejši od 10 let.  
 

Za nujna sporočila so učiteljice jutranjega varstva in podaljšanega bivanja dosegljive na telefonski številki 
051 499 294. 
 
OBRAZCI: Vsi obrazci so objavljeni na spletni strani šole (www.osvp.si/dokumenti/obrazci). 
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