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ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу
збрињавања детета млађег школског узраста које након редовне наставе одлази
кући и без надзора проводи време до доласка родитеља. Самосталан боравак код
куће често излаже дете многим опасностима, а страх и брига родитеља за дете
током радног дана намећу потребу за организованом бригом за дете. Продужени
дневни рад након (или пре) редовне наставе – продужени боравак, један је од
модела којим се могу квалитетно решити наведени проблеми,
Пре и после редовне наставе организује се продужени боравак у школи за
ученике од првог до четвртог разреда од 730 до 1730 сати, а по потреби биће
организовано и дежурство.
ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
КАДА ЈЕ НАСТАВА ПРЕ ПОДНЕ
0800-1230 боравак ученика на редовној настави (или краће, у зависности од
броја часова)
1230-1300 ручак
1300-1400 рекреација и боравак на ваздуху
1400-1730 самосталан рад ученика и израда домаћих задатака, реализација
неких од пратећих активности, хигијенска припрема за ужину и
ужина, организовано слободно време
КАДА ЈЕ НАСТАВА ПОПОДНЕ
0700-0745 јутарње прихватање ученика, хигијенска припрема за доручак
0745-0810
доручак
0815-1200 јутарња гимнастика, самосталан рад ученика и израда домаћих
задатака, хигијенска припрема за ужину и ужина, реализација неке
од пратећих активности , организовано слободно време
15
15
12 -13 хигијенска припрема за ручак и ручак
1315-1330 одвођење ученика на наставу
Група ученика-полазника продуженог боравка биће организована као:


група ученика истог разреда, али различитих одељења или



група ученика различитих разреда састављена од ученика првог и трећег
разреда у једној смени и ученика другог и четвртог разреда у другој смени.

Са сваком групом ради по један учитељ, у пружању подршке у изради
домаћих задатака и утврђивању градива редовне наставе. Такође, одређено
време проводи у оквиру ваннаставних активности, са циљем развијања
креативног изражавања ученика, њиховог физичког и васпитног развоја.
Учитељи који раде у редовној настави свакодневно се договарају и усклађују
своје активности са учитељем из продуженог боравка. У циљу упознавања деце,
као и решавања педагошких ситуација учитељи из продуженог боравка су упућени
на континуирану сарадњу са стручним сарадницима.
Учитељи који раде у продуженом боравку сарађују с родитељима, одржавају
родитељске састанке и појединачне индивидуалне разговоре с родитељима.
Редни РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ БОРАВКА
број
Израда домаћих задатака
1.
(Српски језик, Математика, Свет око нас)
Допунска настава
2.
(Српски језик, Математика)
ПРАТЕЋЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ БОРАВКА
3.
Мала школа великих ствари
4.
Оловка пише срцем
5.
Шарам - стварам
7.
Певам, плешем, глумим
8.
Видео пројекције и презентације
9.
Игре без граница
10.
Активност по избору ученика
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ БОРАВКА
11.
Припрема за оброк и исхрана
УКУПНО:

НЕДЕЉНИ БРОЈ РАДНИХ ЧАСОВА
10
према потреби
2
1
2
1
2
4
2
1
25

Програм рада у продуженом боравку реализује се у просторијама школе,
укључујући салу за физичко вапитање, школску библиотеку и школско двориште.
Наставни процес одвија се у учионици, а програм рада продуженог боравка се
остварује у просторијама које су прилагођене и опремљене искључиво за
остваривање рада продуженог боравка. Просторије у којима ће ученици проводити
већи део дана су светле, довољно велике, опремљени аудио-визуалном опремом,
дидактичким помагалима, малом приручном библиотеком и рачунарима, (две
просторије величине 60м2) .
Током боравка у школи ученицима ће бити организован један кувани топли
оброк - ручак, док би доручак, односно ужину доносили од куће. Трошкове ручка
сносе родитељи, а оквирна цена је 190 динара.

