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KOGUPÄEVAKOOLI TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVA
1. KOGUPÄEVAKOOLI TÖÖKORRALDUS
1.1 Kogupäevakool on koolipäeva korraldus, mille raames ühendatakse formaalne (õppekava
järgsed tegevused) ja mitte-formaalne (huvitegevus) õppimine üheks tervikuks.
1.2 Kogupäevakooli tegevustes pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist
juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel,
huvitegevuses ning huvide arendamisel.
1.3 Kogupäevakooli tegevustes pööratakse tähelepanu üldpädevuste ja sotsiaalsete oskuste
arendamisele ning iseseisva õpiharjumuse tekkimisele.
1.4 Kogupäevakooli töö planeerimisel ja korraldamisel juhinduvad pedagoogid kooli õppe- ja
kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, kogupäevakooli õpilaste vanuselistest ja
individuaalsetest iseärasustest ning õppekava eesmärkidest.
1.5 Õpilane võetakse kogupäevakooli rühma vastu lapsevanema või seadusliku esindaja
esitatud taotluse alusel Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemi Arno keskkonnas.
1.6 Kogupäevakooli teenus on tasuline. Teenuse eest maksmine toimub Arno keskkonnas
igakuiselt saadetud arvete alusel. Tasu suurus ei sõltu lapse tegelikust osalemisest.
1.7 Rühmad moodustatakse 1. - 3. klasside õpilastest. Rühma suuruseks maksimaalselt 15
õpilast.
1.8 Õpilane arvatakse rühmast välja Paikuse Kooli direktori otsusel, kui õpilase lapsevanem või
seaduslik esindaja on esitanud Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemis Arno
kogupäevakooli rühmast lahkumise taotluse vähemalt kaks nädalat enne õppuri lahkumist.
1.9 Huvitundide valiku teeb lapsevanem koostöös lapsega õppeaasta alguses. Huviringi saab
vahetada II poolaasta alguses vanema kirjaliku avalduse alusel.
1.10 Õpilane võib kogupäeva kooli tööst puududa lapsevanema või seadusliku esindaja
kirjaliku loa alusel (teade e-koolis).

2. KOGUPÄEVAKOOLI PÄEVAKAVA
2.1 Kogupäevakooli päevakava kinnitab kooli direktor, määrates seal aja koduste õpiülesannete
täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvialategevusteks.

I klasside õpilaste rühm
12.00 – 16.00
Kellaaeg
12.00 – 12.15
12.15 – 13.00
13.00 – 13.15
13.15 – 14.00
14.15 – 15.00
15.15 – 16.00

Tegevus
Kogunemine
Õuetund
Söömine
Huvitund
Õpitund
Liikumistund

Lisainfo
Tegevused õues
PAI, kooliringid
Õppetööd ja üldpädevusi toetavad tegevused
Ei ole kohustuslik

II, III klasside õpilaste rühm
12.00-16.00

Kellaaeg
12.00 – 12.15
12.15 – 13.00
13.00 – 13.15
13.15 – 14.00
14.15 – 15.00
15.15 – 16.00

Tegevus
Kogunemine
Puhketund
Söömine
Huvitund
Õpitund
Liikumistund

Lisainfo
Lugemine, lauamängud, legod jms
PAI, kooliringid
Koduste ülesannete tegemine, vajaduspõhine õpiabi
Ei ole kohustuslik

2.2 Kogupäevakooli päevakava sõltub Paikuse Kooli üldisest töökorraldusest, mistõttu on
koolil õigus teha päevakavas muudatusi.

