KINNITATUD
Dir. kk nr 1-1-1/25, 23.09.2013

PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS
I ÜLDSÄTTED
1.

Jäneda Kooli pikapäevarühmas pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist
juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel,
huvitegevuse valikutes ning huvide arendamisel.

2.

Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega ja
vanema avalduse alusel.

3.

Kooli direktor kinnitab iga õppeaasta algul pikapäevarühma päevakava, milles on
kavandatud ajad õppimistegevusteks (sh. koduste õpiülesannete täitmiseks ning
huviringides osalemiseks), tegevusteks õues ja vabadeks tegevusteks (ka
huvialategevuseks).

4.

Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub kasvataja kooli õppe- ja
kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja
individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning lastevanemate
(eestkostjate) ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.

5.

Pikapäevarühma kasvataja (kasvatajad) planeerib pikapäevarühma töö poolaastate kaupa
ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühmas osalejaid ning toimuvat
kajastatakse “Kasvatusrühma päevikus”.

6.

Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda kasvataja teadmisel ja loal,
kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga). Infot saab jagada kirjalikult
päevikusse ja/või telefoni (3898231) teel. Infovahetuse kvaliteedi tagab ka asjaolu, et
pikapäevarühma kasvatajal on lapsevanema kontaktid.

7.

Pikapäevarühma ajal on õpilastel võimalik osaleda õpetajate täiendava juhendamise
tundides (konsultatsioonid), õpiabi tundides ning võtta osa huviringide tööst.

8.

Pikapäevarühma ajal toimuvad:
1) tegevused õues - mängud kooliõues, matkad Jänedal ja selle ümbruses; õues
viibimise eelduseks on sobiv riietus (jope, jalanõud, kindad, müts, sall jms);
2) õppimistegevused klassis, mille ajal tagatakse kõikidele õpilastele keskendumist
võimaldav töörahu nii pikapäevarühma ruumis kui ka naaberklassis õppijatele;
3) vabad tegevused klassiruumis, kus mängitakse nii koolis olevate mängude ja
mänguasjadega kui ka õpilase oma mänguvahenditega, loetakse, joonistatakse jne
või vaadatakse multifilme/õpetusliku sisuga filme huvijuhi toas jms.

II PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA
Esmaspäev
12.10 - 13.00
13.05 – 13.50
14.00 – 14.45
14.45
15.00 – 16.00
16.00
16.00 – 17.00

tegevused õues, halva ilma korral klassis
õppimistegevused klassis, käsitööring
õppimistegevused klassis, robootikaring
eine
vabad tegevused, õppimistegevused, spordiring
koolibuss
vabad tegevused

Teisipäev
12.10 – 12.55
13.05 – 13.50
14.00 – 14.45
15.00
15.00 – 16.00
16.00
16.00 – 17.00

tegevused õues, halva ilma korral klassis
tegevused õues, halva ilma korral klassis, muusikaring
õppimistegevused klassis, muusikaring
eine
vabad tegevused
koolibuss
vabad tegevused

Kolmapäev
13.05 – 13.50
14.00 – 14.45
14.45
15.00 – 16.00
16.00
16.00 – 17.00

tegevused õues
õppimistegevused klassis, liiklusring, majandusring
eine
vabad tegevused, spordiring
koolibuss
vabad tegevused

Neljapäev
12.10 – 12.55
13.05 – 13.50
14.00 – 14.45
14.45
15.00 – 16.00
16.00
16.00 – 17.00
Reede
13.05 – 13.50
14.00 – 14.45
14.45
15.00 – 16.00
16.00
16.00 – 17.00

tegevused õues, muusikaring
tegevused õues, halva ilma korral klassis, saksa keele ring, saviring,
muusikaring
õppimistegevused klassis, saviring, kunstiring
eine
vabad tegevused, spordiring, saksa keele ring
koolibuss
vabad tegevused
tegevused õues, halva ilma korral klassis, 2.-3.kl lähevad ujuma,
spordiring
õppimistegevused klassis
eine
vabad tegevused
koolibuss
vabad tegevused

