
OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR 
Ulica skladateljev Ipavcev 2  3230 Šentjur  telefon: (03) 746 38 00  fax: (03) 746 38 03 
Spletna stran šole: www.fmalgaja.si  E-mail: tajnistvo@fmalgaja.si 
 
 

Datum: April 2018 
 
OBVESTILO STARŠEM 
 
Z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki govori o pripravah na novo šolsko leto, 
smo bili med drugim obveščeni, da moramo v šolskem letu 2018/2019 pri organizaciji podaljšanega 
bivanja ravnati racionalno in preveriti vse možnosti za oblikovanje kombiniranih oddelkov ter 
predvideti fleksibilno organizacijo programa podaljšanega bivanja tako, da oddelke v kasnejših 
popoldanskih urah, ko del učencev že odide domov, združujemo. Ker so podlaga za oblikovanje 
oddelkov podaljšanega bivanja izključno pisne prijave staršev, vas prosim za natančne in realne 
podatke, ki jih vpišite v spodnjo prijavnico. Če ima otrok možnost varstva doma ali pa je že dovolj 
samostojen, ga ne vpisujte v podaljšano bivanje. 
Program podaljšanega bivanja se bo izvajal za učence od 1. do 5. r (za učence, ki po končanem pouku 
doma nimajo možnosti varstva). Program podaljšanega bivanja bomo izvajali od 11.50 do 16.00. 
Program je brezplačen, za učence, ki bodo vključeni v oddelek, se priporoča, da imajo v šoli kosilo. 
 
VSEBINA DELA Z UČENCI V PODALJŠANEM BIVANJU: 

• Prehrana in oblikovanje kulturnih in prehrambenih navad 

• Počitek 

• Skrb za socialni, telesni in gibalni razvoj 

• Vodeno in samostojno učenje 

• Razvedrilne, športne, družabne in interesne dejavnosti 

 
Spodnjo prijavnico izpolnite vsi tisti starši otrok od 1. do 4. razreda, ki po končanem pouku 
potrebujete organizirano varstvo za svojega otroka. Prijavnico naj otrok odda razredniku 
najkasneje do torka, 24. aprila 2018. 
 

Ravnatelj: 
Marjan Gradišnik 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P R I J A V N I C A 
 

Moj otrok _________________________, razred ____, naslov _____________________________ 

___________________ bo v šolskem letu 2018/2019 obiskoval oddelek podaljšanega bivanja do 

____ ure popoldne. 

 
         Podpis staršev/skrbnikov: 
         _____________________ 

 

(ime in priimek otroka) 


