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Koeru Keskkooli pikapäevarühma töökord 

 

Koeru Keskkooli pikapäevarühm töökorralduse aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 

38.   

Pikapäevarühma tegevust juhib direktori käskkirjaga kinnitatud õpetaja, kes peab nõuetekohaselt 

kasvatusrühma päevikut. 

1. Vastuvõtmise kord 

1.1. Pikapäevarühma võetakse vastu 1.-4. klassi õpilasi.  

1.2. Laste maksimaalne arv pikapäevarühmas on 50. Kui avaldusi laekub rohkem, on eelistatud 

1.-2. klassi õpilased, bussisõitjad ja õppetöös järeleaitamist vajavad lapsed. Vabade kohtade 

olemasolul saab õpilasi lisada ka kooliaasta vältel.  

1.3. Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu üheks õppeaastaks lapse seadusliku esindaja 

taotluse alusel või alaealise mõjutusvahendite seaduses sätestatud juhul alaealiste komisjoni 

otsuse alusel. 

 1.4. Pikapäevarühma õpetajatest koosnev komisjon esitab pikapäevarühma nimekirja direktorile 

kinnitamiseks septembri esimesel töönädalal.  

2. Pikapäevarühma töökorraldus  

2.1. Pikapäevarühma tööd korraldab pikapäevarühma komisjon, kuhu kuuluvad pikapäevarühma 

õpetajad ja õppealajuhataja.  

2.2. Pikapäevarühmas on õppimise klass, kus lapsed saavad õppida ning mängutuba, kus 

õpilased saavad oodata bussi, treeninguid, huvialaringe, muusikakooli jne ning samal ajal 

tegeleda mängimisega.  
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2.3. Pikapäevarühmas pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja õppest 

vaba aja sisustamise suunamist, abi koduste õpiülesannete täitmisel ning huvide arendamist.  

2.4. Peale kodutööde valmimist või pikapäevarühma toitlustamist (kokkuleppel vanemaga) 

lahkuvad pikapäevarühmast Koerus elavad lapsed, kes ei oota enam huviringi tegevusaega.  

2.5. Kuni kella 15:00 on pikapäevarühmas kaks õpetajat, alates kella 15:00 kuni 16:30 üks.  

2.6. Pikapäeva õpetaja teavitab lapsi ja lapsevanemaid muudatustest pikapäevarühma töös e-

kooli või päeviku kaudu.  

2.7. Pikapäevarühma toitlustamine toimub kell 14:30-15:00, reedeti kell 13:30-14:00.  

2.8. Pikapäevarühma toiduraha maksmise teated väljastab kooli sekretär lapse seaduslikule 

esindajale kirjalikult paberil või e-posti teel.  

3. Õpilase kohustused  

3.1. Õpilane peab täitma pikapäevarühma reegleid (Lisa 1).  

3.2. Pikapäevarühmas määratakse korrapidajaõpilased, kelle ülesandeks on jälgida reeglitest 

kinnipidamist.  

4. Lapsevanema kohustused  

4.1. Lapsevanem teavitab pikapäevarühma õpetajat e-kirja; e-kooli või sms teel, millal ja 

millistes trennides või huviringides laps käib ning kuidas ja millal laps koju läheb.  

4.2. Kõigist pikapäevarühma nimekirjas oleva lapse päevakava muudatustest tuleb 

pikapäevarühma õpetajat teavitada e-kirja; e-kooli või sms teel. Kui lapsevanem muudatustest 

teavitanud ei ole, siis toimib pikapäevarühma õpetaja varasema kokkuleppe järgi.  

4.3. Kui laps pikapäevarühma ei tule, siis lapsevanem teavitab pikapäevarühma õpetajat e-kirja; 

e-kooli või sms või telefoni teel. 

4.4. Kui laps ei lähe sööma, siis lapsevanem teavitab esimesel võimalusel kooli sekretäri. Samal 

päeval teatamisel õpilast toidult maha ei võeta.  

4.5. Kui laps ei käi sööklatoitu söömas, võib tal kaasas olla oma söök.  

4.6. Laps võib pikapäevarühmast lahkuda kui vanem on teavitanud õpetajat e-kirja; e-kooli või 

sms kaudu. Kui lapsevanem palub lapsel pikapäevarühmast ära minna, vastutab lapse eest 

vanem.  

5. Õpetaja kohustused  

5.1. Võtab osa komisjoni tööst.  

5.2. Töötab välja pikapäevarühma reeglid ja jälgib nendest kinnipidamist.  

5.3. Kontrollib laste kohalolekut.  

5.4. Korraldab pikapäevarühma igapäevast tööd.  

5.5. Iga aasta septembris kontrollivad õpetajad pikapäevarühma inventari. 


