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Pikapäevarühma töökorraldus 

Pikapäevarühm (alus PGS § 38) 

Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis töötab pikapäevarühm 1.-2. klassi õpilastele ja 3.-6. klassi 

õpilastele. 

Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet 

ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste 

õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.   

Pikapäevarühm 3.-6. klassini on  nn õpituba, kus lapsed saavad oodata bussi, treeninguid, 

huvialaringe, muusikakooli tunde jne.  

Pikapäevarühma töökorralduse alused 

Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu üldjuhul üheks õppeaastaks direktori otsusega ja 

vanema taotluse alusel või alaealise mõjutusvahendite seaduses sätestatud juhul alaealiste 

komisjoni otsuse alusel.  

Õppeaasta keskel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja vanema taotluse alusel direktori 

käskkirjaga. 

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.  

 Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö ja tagab pikapäevarühma päevakava 

täitmise. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab õpetaja “Kasvatusrühma päevikus.“ 

 Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on 

eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga). 

Omavoliliselt, ilma õpetaja ja lapsevanema loata , lahkunud õpilasest teavitab õpetaja koheselt 

lapsevanemat. Pikapäevarühma õpetaja ei vastuta õpilase eest, kui õpilane lahkub 

pikapäevarühmast omavoliliselt. 

 Pikapäevarühma kodukord 

• Pikapäevarühma õpilase rühmast lahkumise kohta peab õpilase päevikus olema lapsevanema 

kirjalik teatis. 

• Kui pikapäevarühma õpilane lahkub rühmast, siis teatab ta sellest õpetajale. 

• Pikapäevarühmas käiv õpilane on kohustatud kinni pidama pikapäevarühma kodukorrast. 

• Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma korda oma isiklikes asjades. 
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• 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. 

• Pikapäevarühmas olevad õpilased mängivad õuetunni ajal õpetaja järelevalve all Uuemõisa 

lasteaia mänguväljakul. Mänguväljakul kehtivad järgmised reeglid: 

1) mänguasju ja mänguväljaku atraktsioone ei tohi lõhkuda ega määrida; 

2) kõik mänguasjad tuleb mänguväljakult lahkudes panna tagasi mängumajadesse; 

3) kaasõpilasi ei tohi õuetunni ajal lüüa, tõugata ega erinevate esemetega loopida. 

• Õppetegevuse ajal   õpilane austab kaasõpilasi ( käitub viisakalt, ei  sega kaaslaste  

õppimist) ning täidab õpetaja antud korraldusi. 

 Pikapäevarühma toitlustamine 

Lisatasu eest E-R kell 13.55. Ühe toidupäeva maksumus on  0,70 €. 

Tasumine toimub eelneval kuul kasutatud toidukordade eest. 

Eelneva kuu pikapäeva toidukordade eest esitab kool arve hiljemalt jooksva kuu 10. 

kuupäevaks. 

Arve tasumise tähtaeg on 15.kuupäev. 

Juhul, kui arve ei ole tasutud tähtaegselt, väljastatakse kordusarve koos meeldetuletusega 25. 

kuupäevaks.  

Arve tasumata jätmisel jooksval kuul jääb õpilane toitlustamata alates arve esitamisele 

järgneva kuu 1. kuupäevast kuni võlgnevuste likvideerimiseni. 

Pikapäevarühma ajagraafik ja õpetajad 

1.-2. klassi rühm Igal päeval 12.15-16.00 

Õpetajad:  Aire Oruste, Piret Riis, Triin Ratas, Saskia Voogla 

3.-6.klassi rühm  E-R 13.10-16.00  Õpetaja Karin Sarapuu 

1. -2. klassi rühma päevakava 

12.15-13.10 -  Kogunemine, puhkus ja mängimine õues ( saalis), vaba tegevus 

13.10 – 13.55 – Õppetegevus (koduste tööde tegemine – suulised ja kirjalikud kodused tööd).  

13.55 – 14.10 – Pikapäevarühma eine. 
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14.10 – 14.45 – Õppetegevus  

14.45 – 16.00 - Mängimine, käeline tegevus, lugemine. Bussile saatmine 

 3.-6. klassi rühma  päevakava 

13.10 – Kogunemine ja ettevalmistus tegevusteks. 

13.10 – 13.55 – Mängud ja jalutuskäik õues 

13.55 – 14.10 – Pikapäevarühma eine.  

14.10 – 15.00 -  Õppimine 

15.00 – 16.00 – Mängimine, joonistamine, lugemine, male jm lauamängud. Arvutiklassi 

külastamine õppemängudeks. 

Koolibussile saatmine vastavalt bussi graafikule. 

 Õpitoas võib toimuda õppimine ja järelevastamine aineõpetaja poolt antud töökorralduse 

järgi.  

 


