
PRAVILA V PODALJŠANEM BIVANJU ZA LAŽJE DELO IN USPEŠNO 

SODELOVANJE MED UČENCI, UČITELJI IN STARŠI 

 

- Po otroka naj prihajajo osebe, ki so navedene na podpisanem soglasju, 
ki ste ga predložili učiteljici PB ob začetku šolskega leta. 

- Iz organizacijskih razlogov naj po otroka pridejo starši do ure, napisane 
v prijavnici, najkasneje do 15.30. 

- Zaradi varnosti otrok ter odgovornosti šole učitelj PB predčasno dovoli 
učencu odhod domov samo s pisnim dovoljenjem staršev. 

- Starše naprošamo, da ob prevzemu otroka počakate pred učilnico, da 
lahko otrok v miru pospravi svoje stvari in potrebno zloži v torbo. 
Vstopanje v učilnice brez učiteljevega dovoljenja ni dovoljeno. 

- V primeru, da skupine ni v matični učilnici, bo na vratih obvestilo, kje se 
skupina nahaja. 

- Učitelji nismo odgovorni za igrače ali druge predmete, ki jih učenci 
prinašajo v šolo. 

- Učenci v času PB ne smejo uporabljati mobilnih telefonov in drugih 
podobnih elektronskih naprav. 

- Urniki in dodatna obvestila v zvezi s PB so objavljena na vratih učilnic, v 
kateri poteka PB. 

- PB sestavljajo 4 enakovredne dejavnosti (sprostitvene dejavnosti, 
prehrana, samostojno učenje in ustvarjalno preživljanje prostega časa), 
zato čas ni namenjen zgolj reševanju domačih nalog. 

- Zaželeno je, da v času pisanja domačih nalog ne prihajate po otroka. 
- PB ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato naprošamo 

starše, da vsak dan z otrokom pregledajo domače naloge, jih 
vzpodbujajo in jim pomagajo pri učenju. 

- Starši otrok PB lahko opravijo govorilne ure v sklopu rednih govorilnih 
ur ali pa se dogovorijo z učiteljico za drug termin. 

- V času PB daljši pogovori z učiteljico niso zaželeni, ker motijo delo 
celotne skupine. 
KADAR SO UČENCI NA IGRIŠČU, TERASI, V TELOVADNICI ALI NA 
STADIONU, VELJAJO ENAKA PRAVILA. 

 
 
Učitelji PB učence vsakodnevno pogosto opozarjamo na vsa pravila in jih 
spodbujamo k lepemu vedenju, h kulturnemu obnašanju pri mizi, k higieni, 
opravljanju domačih nalog, učenju, ustvarjanju, raznim športnim in 
ustvarjalnim aktivnostim in podobno, zato naprošamo tudi vas starše, da se 
z otrokom večkrat pogovorite o vseh navedenih pravilih, kajti sodelovanje 
pripomore k boljšemu delu, h kvalitetnim odnosom, k skupnim dosežkom in 
dobremu počutju učencev v šoli. 



 

 


