Pikapäevarühma kord

Kinnitatud Lasnamäe Vene Gümnaasiumi direktori käskkirjaga.

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Lasnamäe Vene Gümnaasiumi pikapäevarühm (edaspidi pikapäevarühm) moodustatakse
kooli direktori korraldusel vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele § 38, Lasnamäe Vene
Gümnaasiumi põhimäärusele §4 p.4.2;
1.2. Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilastele järelvalvet
ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete
täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel;
1.3. Ettepaneku pikapäevarühma moodustamise kohta teeb direktorile hoolekogu. Hoolekogu
ettepanekul on kool koostöös kooli pidajaga kohustatud korraldama pikapäevarühma
moodustamise;
1.4. Pikapäevarühma moodustamisel lähtutakse:
1.4.1. hoolekogu ettepanekutest;
1.4.2. kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest;
1.4.3. pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest;
1.4.4. pikapäevarühma õpilaste kodustest tingimustest;
1.4.5. pikapäevarühma õpilaste vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest;
1.4.6. transpordivõimalustest.
2. PIKAPÄEVARÜHMA MOODUSTAMINE
2.1. Pikapäevarühma õpilaste nimekiri kinnitatakse direktori käskkirjaga;
2.2. Pikapäevarühma täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast;
2.3. Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ning hoolekogu nõusolekul kehtestada suurema
rühma täitumuse ülemise piirnormi;

2.4. Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega ja
vanema taotluse alusel või alaealise mõjutusvahendite seaduses sätestatud juhul alaealiste
komisjoni otsuse alusel.
2.5. Õpilase pikapäevarühmas osalemiseks täidab lapsevanem 5. septembriks avalduse.

Avalduse vorm asub kooli kodulehel.
3. PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖ KORRALDAMINE
Pikapäevarühma töökorralduse aluseks on päevakava, kus on määratud aeg koduste
õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvitegevuseks
3.1. Pikapäevarühmas käivad Lasnamäe Vene Gümnaasiumi algkooli õpilased. Prioriteediks on
pikapäevarühmas käimise võimaluse loomine 1. (esimese) klassi õpilastele;
3.2. Pikapäevarühma tegevus toimub koolipäevadel 11.00 – 16.30;
3.3. Kooli sööklas toimub pikapäevarühma õpilaste toitlustamine juhul, kui lapsevanem on
toiduraha maksnud;
3.4. Toitlustamine pikapäevarühmas on tasuline ja maksab 1,15 eurot päevas;
3.5. Toiduraha makstakse toitlustaja arvele hiljemalt järgneva kuu 10. kuupäevaks;
3.6. Pikapäevarühmas toimuvad kõik tegevused õpetajate järelevalve ja juhendamise all;
3.7. Pikapäevarühma õpilastel on võimalik osaleda huviringide töös;
3.8. Pikapäevarühma õpilaste tegevuse üle peetakse pikapäevarühma päevikut, kus fikseeritakse
õpilaste tegevused ja märkused ning peetakse arvet õpilaste puudumiste üle;
3.9. Pikapäevarühma tegevus on Lasnamäe Vene Gümnaasiumi üks õppetegevuse lisavorme,
kus toimub nii õppekavaväline kui ka huvitegevus.

