Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava.
Kinnitatud dir. kk. nr. 1-6/26, 20.11.2020 a.
I Pikapäevarühma töökorraldus
1. Kuldre Kooli pikapäevarühmast võivad võtta osa õpilased 1.-9. klassini.
2. Pikapäevarühma võetakse õpilane vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega vanema
taotluse alusel või õppenõukogu otsusega, kui õpilasel esinevad pidevad õpiraskused.
3. Lapsevanem esitab avalduse õpilase pikapäevarühma vastuvõtmiseks 5. septembrini,
vajadusel

ka

õppeperioodi

jooksul

(avalduse

vorm

kättesaadav

kooli

kodulehel

kool@kuldre.ee või paberkandjal koolis).
4. Pikapäevarühm võimaldab õpilasele õppekavavälise tegevusena järelevalvet ning
pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete
täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.
5. Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö ja tagab pikapäevarühma
päevakava täitmise. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab õpetaja „Kasvatusrühma
päevikus“ või e-päevikus.
6. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub õpetaja kooli õppe- ja
kasvatustegevuse

üldistest

eesmärkidest,

pikapäevarühma

õpilaste

vanuselistest

ja

individuaalsetest iseärasustest, vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti
transpordivõimalustest.
7. Pikapäevarühma klassis on mobiiltelefonid, kõrvaklapid ja muud mittevajalikud
infotehnoloogilised vahendid välja lülitatud või seatud hääletuks ning ei asu õpilase töölaual.
Mitmekordsel eiramisel teavitatakse lapsevanemat.
Mobiiltelefoni võib kasutada õpetajaga kokkuleppel väljaspool klassiruumi lapsevanemale
helistamiseks.
8. Pikapäevarühma ajal võivad õpilased osa võtta huvialaringide ja muude kooli poolt
pakutavate tegevuste tööst.
9. Pikapäevarühma õpilased lähevad sööklasse ja lahkuvad sealt koos pikapäevarühma
õpetajaga.
10. Pikapäevarühma toidu mittesöömisel tuleb vanemal teavitada klassijuhatajat hiljemalt
sama päeva hommikul kella 8.00ks. Sekretär informeerib mittesöömisest sööklat.
11. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal.

12. Kui õppetöö on korraldatud väljaspool koolihoonet, siis pikapäevarühma tööd ja huviringe
ei toimu.
II Pikapäevarühma päevakava.
07.15 - 08.00 eakohane tegevus klassis
11.50 - 13.20 eakohane tegevus õues või klassis, huvitegevus vastavalt direktori käskkirjaga
kinnitatud huviringide plaanile.
13.20 - 13.50 õppetegevus, koduste õpiülesannete täitmine, huvitegevus
13.50 - 14.30 eakohane tegevus õues või klassis, huvitegevus
14.35 - 14.55 (reedeti kell 13.40 - 14.00) oode
14.55 - 15.45 õppetegevus või eakohane tegevus klassis, huvitegevus.
Huvialaringide tegevus algab kell 12.00 ja lõpeb hiljemalt kell 15.35.

