Na osnovi 20. in 21. člena o OŠ (Uradni list RS 12/96, 33/97, 59/01), 16. člena
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija
(Uradni list RS 18/97 in 18. člena Pravil OŠ Idrija (25.9.1997) izdaja ravnateljica:

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN DELU V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA

l.

Vpis in izpis otroka

1. člen

Reden vpis v oddelek podaljšanega bivanja (v nadaljevanju OPB) je do 10. junija za
naslednje šolsko leto. Starši izpolnijo prijavnico in jo oddajo učitelju v podaljšanem
bivanju ali svetovalnemu delavcu na šoli.

2.člen

Izreden vpis v OPB je možen tudi med šolskim letom zaradi posebnih težav
učenca (zdravstvene težave, večje učne težave,…). Odločitev o izrednem vpisu
sprejme šolska svetovalna služba.

3.člen

Iz OPB lahko starši izpišejo učenca ob koncu meseca pisno pri svetovalni službi.

4.člen

Učenca, ki so ga starši izpisali iz OPB, se v tekočem šolskem letu ne vključi več.

5.člen

Če učenec krši šolska pravila, se ukrepa v skladu z Vzgojnim načrtom šole in Pravili
šole.

ll.

Urnik in delo v OPB

6.člen

Delo v OPB za učence traja od konca pouka do 16 ure.
Urnik PB zajema kosilo, samostojno učenje, sprostitvene dejavnosti in ustvarjalno
preživljanje časa.
Vse izvenšolske dejavnosti naj bodo prilagojene urniku OPB.

7.člen

Po zakonu o varnosti v cestnem prometu morajo otroci prvega razreda imeti na poti v
šolo ter domov spremstvo odrasle osebe oz. osebe starejše od 10 let (s podpisom
soglasja staršev). starši morajo učiteljici PB obvezno predhodno izročiti pisno
soglasje oziroma obvestilo o imenu spremljevalca.
8.člen

Učenec OPB praviloma napiše domačo nalogo, utrjuje učno snov in učiteljica mu pri
tem pomaga.
9.člen

Učenci, ki hodijo na kosilo domov, se morajo vrniti v OPB do začetka učne ure.

10.člen

Učenci lahko zapustijo dejavnosti OPB predčasno samo izjemoma, če starši za
odhod pisno zaprosijo učitelja.

11.člen

Vsak izostanek od pouka v OPB starši pisno opravičijo.

lll. Izvenšolske dejavnosti
12.člen

Če resnično ni mogoče uskladiti urnika izvenšolskih dejavnosti z urnikom učne ure,
smejo učenci zapustiti OPB predčasno. Starši predhodno pisno obvestijo učitelja v
OPB in poskrbijo za domačo nalogo in učenje.

13.člen

Govorilne ure ima učitelj OPB skupaj z otrokovim razrednikom ali po dogovoru.
Pravilnik začne veljati z dnem, ko ga podpiše ravnateljica šole.

Idrija, 1. 9. 2009

Ravnateljica
mag. Nikolaja Munih prof. def.

