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Haabersti Vene Gümnaasiumi
pikapäevarühma töö korraldamise reeglid ja kord
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Üldsätted
Haabersti Vene Gümnaasiumi (edaspidi HVG) pikapäevarühma töö korraldamise tingimused
ja kord sätestab pikapäevarühma moodustamise, töö korralduse ja pikapäevarühma töö
lõpetamise.
Kooli direktor võib kooli pidaja nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi põhiharidust
omandavatele õpilastele. Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse
õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja
sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.
Hoolekogu ettepanekul on kool koostöös kooli pidajaga kohustatud korraldama
pikapäevarühma moodustamise (PGS § 38 lg 1).
Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor, määrates seal aja
koduste õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvitegevuseks. Pikapäevarühma
töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse hoolekogu ettepanekutest, õpilaste turvalisuse ja
tervisekaitse nõuetest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma
õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning
vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest (PGS § 38 lg 2).
Pikapäevarühma moodustamine
Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega ja vanema
taotluse alusel (PGS § 38 lg 4).
HVG pikapäevarühmas võivad osaleda kõik 1.-2. klasside õpilased.
Õpilase pikapäevarühmas osalemiseks täidab lapsevanem avalduse. Avalduse vorm asub kooli
kodulehel.
Pikapäevarühma õpilaste nimekirjad kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga.
Pikapäevarühma töö korraldamine
Pikapäevarühma töökorralduse aluseks on päevakava, kus on määratud aeg lõunaks,
õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvitegevuseks. Päevakava asub kooli
kodulehel.
Pikapäevarühmas käivad HVG 1. ja 2. klasside õpilased.
Pikapäevarühma tegevus toimub koolipäevadel kella 13.00 – 16.00. Esimese klassi õpilastele
on avatud hommikune pikapäevarühm kella 8.00-8.45.
Pikapäevarühma õpilaste tegevuse üle peetakse pikapäevarühma päevikut eKoolis, kus
fikseeritakse õpilaste tegevused ja märkused ning peetakse arvet õpilaste puudumiste üle.
Pikapäevarühmas toimub õpilaste toitlustamine vanema finantseerimisel. Toitlustamine
pikapäevarühmas maksab 1,34 eurot päevas. Toiduraha makstakse toitlustaja arvele hiljemalt
jooksva kuu 25. kuupäevaks.
Pikapäevarühma õpilastel on võimalik osaleda huviringide töös.

