
PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUSE ALUSED  
 

Kinnitatud Kuressaare Vanalinna Kooli  direktori       08.03.2006  käskkirjaga  nr. 22 

Seaduslik alus „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ § 38 

 

1. Pikapäevarühm ja selle moodustamine  

1.1.  Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel 

ning koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist 

huvialategevuses ning huvide arendamisel.  

1.2.  Lapsevanemate soovil linnavalitsuse nõusolekul moodustab  kooli direktor   

pikapäevarühma 1. klassi õpilastele. Vajadusel osalevad selles 2. klassi õpilased. 

1.3. Pikapäevarühma piirnormiks on 24 õpilast. 

1.4. Pikapäevarühmad moodustatakse kahe esimese klassi või enama klassi õpilastest. 

 

 

2. Pikapäevarühma vastuvõtmine ja sellest väljaarvamine  

1.1.  Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema (eestkostja) kirjaliku avalduse alusel.  

1.2.  Lapsevanem (eestkostja) võib esitada avalduse õpilase pikapäevarühma võtmiseks 

5. septembrini, vajadusel ka õppeperioodi jooksul.  

1.3. Õpilase võib suunata pikapäevarühma tähtajaliselt alaealiste komisjoni otsuse alusel.  

1.4.  Kooli direktor (juhataja) kinnitab pikapäevarühma nimekirja üheks õppeaastaks oma 

käskkirjaga.  

1.5.  Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja kooli direktori (juhataja) 

käskkirjaga lapsevanema (eestkostja) avalduse alusel või alaealiste komisjoni otsuses 

määratud tähtaja möödumisel.  

 

 

3. Pikapäevarühma töökorraldus  

3.1.  Pikapäevarühma kasvataja planeerib pikapäevarühma töö ja tagab pikapäevarühma 

päevakava täitmise. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab kasvataja «Kasvatusrühma 

päevikus».  

3.2.  Pikapäevarühma päevakava kinnitab kooli direktor (juhataja), määrates seal aja koduste 

õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvialategevuseks.  

3.3. 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.  

3.4.  Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda kasvataja teadmisel ja loal, 

kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga). 

3.5. Pikapäevarühmas viibides käitutakse vastavalt kooli kodukorras kehtestatust.  

 

 

4. Kasvatusrühma päeviku täitmise kord 

   

4.1.  Kasvatusrühma päeviku sisseseadmine ja täitmise üldnõuded  



1)  Kasvatusrühma päevik on koolidokument, mida peetakse pikapäevarühma tegevuse kohta 

ühe õppeaasta vältel.  

2)  Kasvatusrühma päeviku nõuetekohase täitmise eest vastutab kooli direktor või tema 

asetäitja õppe- ja kasvatusalal.  

3) Kasvatusrühma päevikut või selle andmestikku säilitatakse viis aastat.  

 

4.2.  Kasvatusrühma päeviku täitmine  

1) Kasvatusrühma päevikut täidab pikapäevarühma kasvataja.  

2) Kasvatusrühma päeviku õpilaste üldnimekirja kantakse direktori käskkirja alusel 

kasvatusrühma arvatud õpilaste nimed tähestikulises järjekorras. Märgitakse ka õpilase 

isikukood või sünniaeg, klass, kontaktandmed (telefon ja aadress).  

3) Kasvatusrühma päevikusse märgitakse tegevuse kuupäev ja sisu, tundide arv, puudujad 

(märkega «–») ning märkused õpilase klassivälises tegevuses osalemise kohta (ringid, 

koorilaul, võistlused).  

 

 

 

 

 

 

 

PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA. 
2016/2017 

 
 

Pikapäevarühma õpetajad:  

Eldin Lember – esmaspäev, teisipäev, reede (üle nädala) 

Aimi Kirsch – kolmapäev, neljapäev, reede (üle nädala)  

 

 

 

 

12.50   kogunemine pikapäevarühma klassi ( 207) 

13.00 söömine 

13.15 – 14. 00 Tegelused, puhkus: aktiivne kehaline tegevus, 

mängud, nuputamine, mosaiikpildid,  jutu 

lugemine, joonistamine, filmi vaatamine jne. 

 

14.00 -  14.35   õppetöö 

14.35 – 14.45 puhkepaus 

14.45 -   15.00 õppetöö, tegelused 
 

 

 


