
У нашој школи постоји продужени боравак у који су укључени ученици првог и другог разреда. Са њима 

раде учитељи наше школе који им помажу да квалитено проводе време у школи. Рад продуженог боравка у 

нашој школи  одвија се у две смене. Преподневна смена од 7:00-13:00 часова и поподневна смена од 11:30 -

17:00 часова. У том периоду ваше дете је у потпуности збринуто и ви се можете посветити вашим 

обавезама.  

У рад продуженог боравка су укључени и ученици  трећег  разреда (за ученике трећег  разреда се рад 

организује у складу са одобрењем и финансирањем од стране Секретаријата за образовање и дечју заштиту 

Београда). 

Основни концепт продуженог боравка у нашој школи је стварање услова да ученици у целини задовоље 

потребу за изражавањем и комуникацијом, продубе интересовања, усаврше вештине и повећају обим и 

квалитет знања. Боравак је дружење, комуникација, стасавање и оспособљавање. 

Учионица продуженог боравка опремљена је адекватним намештајем за одмор, компјутером, едукативним 

играчкама, тразним друштвеним играма.  

Временска организација продуженог боравка је прецизно испланирана и организована. Ученици ће у том 

периоду израђивати домаће задатке, рекреирати се и бавити разноврсним креативним активностима. 

Пространо школско двориште омогућава да деца слободно време проведу у игри на свежем ваздуху. 

Дневни ритам рада продуженог боравка је следећи: 

ПРЕ ПОДНЕ 

 

ПОСЛЕ ПОДНЕ 

07:00 - 08:00   Долазак ученика у боравак  

 

11:40 – 12:30   Долазак ученика у боравак 

08:00 – 09:00   Слободне активности 12:30 – 13:00   Слободне активности  

 

09:00 – 10:00  Израда домаћих задатака и вежбања 

 

13:00 – 14:00   Ручак   

10:00 – 11:30  Слободне активности 

 

14:00 – 15:00   Израда домаћих задатака и вежбања 

11:30 – 12:30  Ручак  

 

15:00 – 16:00  Слободне активности  

 

12:30–12:50    Распремање учионица и одлазак на 

                        наставу 

 

16:00 – 17:00    Распремање учионица и одлазак  

                          ученика 

 

Поред израде домаћих задатака, акценат је стављен и на многобројне секције и активности у оквиру којих 

ученици имају могућност да напредују и остваре свој потенцијал. Идемо у сусрет годишњим добима – 

израђујемо паное, обележавамо важне датуме (Дечија недеља, Св.Сава, Дан толеранције, Дан здраве хране, 

Сајам књига и др), уређујемо школски простор и хол, спремамо представе (новогодишње, осмомартовске), 

учествујемо на манифестацијама у школи (новогодишњи, ускршњи вашар) и ван школе (Слуш, Чаролија 

рециклаже) 

 


