Jõgeva Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus
Jõgeva Põhikoolis töötavad pikapäevarühmad 1.-3. klassi õpilastele (erandjuhul 4. klassi
õpilased, kes kasutavad kooli tulekuks ja minekuks ühistransporti) ja hariduslike
erivajadustega õpilastele.
Pikapäevarühma eesmärk on pakkuda õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist
ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning
huvide arendamisel.
.
Pikapäevarühma töökorralduse alused








Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse hoolekogu
ettepanekutest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest,
pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende
kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti
transpordivõimalustest.
Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega.
Õpilase pikapäevarühmas osalemiseks ja pikapäevarühmast loobumiseks esitab
lapsevanem koolile vastava taotluse.
Õpilase võib suunata pikapäevarühma ka tähtajaliselt õppenõukogu või alaealiste
komisjoni otsuse alusel.
Pikapäevarühma täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast.
Pikapäevarühma töö toimub esmaspäevast neljapäevani kella 12-15. Vajadusel
tegutseb rühm ka reedeti (sõitjad).
Pikapäevarühma toitlustamine lisatasu eest kell 13.30 Ühe toidupäeva maksumus
on 0,50 €.

Pikapäevarühmas käiv õpilane on kohustatud kinni pidama pikapäevarühma kodukorrast. Kui
õpilane rikub kodukorra reegleid, siis teavitab õpetajal koheselt õpilase vanemaid ning rikkuja
suhtes kohaldatakse kooli kodukorras ettenähtud mõjutusvahendeid. Kui rikkumine häirib
kaasõpilaste tööd, siis on õpetajal õigus rikkuja pikapäevarühmast ära saata (õpetaja teavitab
koheselt rikkuja vanemat).
Pikapäevarühma kodukord







Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal,
kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga);
Pikapäevrühma õpilane on kohustatud kinni pidama klassiruumi kasutamise
kodukorrast;
Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma korda oma isiklikes asjades;
Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma ja kasutama säästlikult kooli vara:
raamatud, mängud, ajakirjad, elekter jne;
Pikapäevarühma õpilane peab käituma viisakalt (tervitades kooli õpetajaid, personali
ja külalisi, ei ole lärmakas ja agressiivne, ei jookse koolimajas ringi);
Pikapäevarühma õpilane liigub jalutuskäikudel ja õppekäikudel ainult koos
pikapäevarühma õpetajaga ja järgib hea käitumise tavasid;

Pikapäevarühma tegevuste ja sihipärase toimimise eest vastutab pikapäevarühma õpetaja.

Pikapäevarühma õpetaja kohustused:









Täidab pikapäevarühma päevikut ja valmistab ette päeva tegevuskava;
Organiseerib ja viib läbi pikapäevarühma tegevused;
Suunab ja abistab õpilasi õppimisel vastavalt vajadusele ja võimalustele;
Tutvustab õpilastele pikapäevarühma kodukorda ja jälgib sellest kinnipidamist;
Saadab õpilased õigeaegselt koolis toimuvatesse huvialaringidesse;
Viib lapsed õigeaegselt sööma ja vastutab korra eest sööklas;
Loob positiivsed suhted pikapäevarühma õpilaste ja nende vanematega;
Pikapäevarühma õpetaja ei vastuta õpilase eest, kui õpilane lahkub pikapäevarühmast
omavoliliselt.

Pikapäevarühma üldine päevakava (tavarühm):
 õpilaste kogunemine, tund õues, aeg koduste tööde tegemiseks, huviringid, vaba aeg,
õpilaste lahkumine.
Pikapäevarühma üldine päevakava (erivajadustega õpilaste rühm):
 õpilaste kogunemine, õppetöö õpetaja juhendamisel, huviringid, õpilaste lahkumine.
(Täpne päevakava on ära toodud Jõgeva Põhikooli pikapäevarühmade ajagraafikus)

