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käskkirjaga nr 1-3/10

Raasiku Kooli pikapäevarühma töökorralduse alused ja päevakava
Võttes aluseks „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ § 38 lg 2

1. Pikapäevarühma moodustamine

1.1 Pikapäevarühm võimaldab õpilasele  tuge ja  järelevalvet  õppetööst  vaba aja  sisustamisel 
ning koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevuses 
ning huvide arendamisel. 
1.2 Pikapäevarühmas osalevad 1.- 6. klassi õpilased. Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja 
arvatakse sealt välja direktori otsusega ja vanema taotluse alusel. 
1.3 Pikapäevarühma piirnormiks on 24 õpilast.
1.4 Pikapäevarühmas osalemise erisustest teavitab lapsevanem kirjalikult. 
1.5 Kooli direktor kinnitab pikapäevarühma nimekirja üheks õppeaastaks käskkirjaga. 
1.6 Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja lapsevanema (eestkostja) teatise 
alusel või mõjutusmeetmena määratud tähtaja möödumisel.

2. Pikapäevarühma töökorraldus

2.1 Pikapäevarühma  õpetaja  planeerib  pikapäevarühma  töö  kuude  kaupa  ja  tagab 
pikapäevarühma  päevakava  täitmise.  Pikapäevarühma  kasvatustöö  arvestust  peab  õpetaja.
2.2  Pikapäevarühma  töö  planeerimisel  ja  korraldamisel  juhindub  õpetaja  kooli  õppe-  ja 
kasvatustegevuse  üldistest  eesmärkidest,  pikapäevarühma  õpilaste  vanuselistest  ja 
individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning lastevanemate (eestkostjate) ja 
õpilaste  põhjendatud  soovidest,  samuti  transpordivõimalustest.
2.3 Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui 
on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga). 
2.4 Pikapäevarühmas viibides käitutakse vastavalt kooli kodukorras kehtestatust. 
2.5 Laps on kohustatud andma teavet pikapäevarühma õpetajale kodustest ülesannetest. 
2.6 Lapsevanem vastutab lapse pikapäevarühmas käimise või puudumise eest.

3. Pikapäevarühma tegevused, õpilaste juhendamine ja järelvalve 

3.1  Pikapäevarühmas  toimub  vastavalt  päevakavale  ja  õpetaja  tegevuskavale  puhketund  sh 
vabas õhus, õpilaste juhendamine koduste tööde tegemisel (õpiabi) ja huvitegevus. 
3.2  Pikapäevarühma  erinevad  tegevused  võivad  toimuda  erinevates  ruumides  õpetaja(te) 
järelvalve all ja juhendamisel. 
3.3 Pikapäevarühma õpetaja(d) peavad õpilaste kohalviibimise ja liikumise osas kohalolijate 
päevikut  ja  tagavad  õpilaste  tegevuses  ohutuse  ja  järelvalve  kuni  õpilas(te)  vanemate 
saabumiseni või vastavalt vanemaga kokkulepitud ajal õpilase lahkumiseni koolist.
3.4 Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühma tegevuse ajal  osa võtta huvitegevusest 
(ringides osalemine) ja saada õpetajatelt õpiabi (õpetajate konsultatsioonitunnid). 
3.5  Õppetöid  tehakse  sellisel  juhul,  kui  õpilasel  on  kaasas  selleks  vastavad  õppevahendid. 
Õppevahendite puudumisel leiab pikapäevarühmataja õpilasele asendustegevuse (lauamängud, 
interaktiivsed õppemängud jne).



4. Pikapäevarühma päevakava

Nädalapäev Pikapäevarühmas viibimise aeg Söömine

Esmaspäev-neljapäev 12:40-16:00 14:00-14:15

Reede 11:30-15:00 Ei toimu


