MERI POPPINS MTÜ PÄRASTLÕUNARÜHMA
EESMÄRK JA KODUKORD
KOOLI ÕPPEAASTA 2017/2018
Послеобеденная группа продлённого дня работает с 12 сентября2017 - по 31 мая 2018
г. Группа занимается в каб.410. Группа работает с 12.45- 17.00 каждый рабочий день,
кроме канику. Группу посещают ученики со 2-4 классы. Эта группа особенно подходит
тем детям,которые занимаются в школьных кружках и тренировках. С детьми будет
постоянно находиться воспитатель Ирина Усова. Учить уроки с детьми будут учителя
Ольга Джикия и Регина Науц.
Pärastlõunarühma töö period on 12. september.2017 kuni 31.mai. 2018 Pärastlõunarühm asub
klassis 410 Rühm töötab igal tööpäeval kell 12.45 – 17.00 Pärastlõunarühm on mõeldud
TTRK 2. – 4. klassi õpilastele ja sobib eelkõige neile, kes osalevad pärast tunde huviringides
või treeningutel.
1. Pärastlõunarühma eesmärk: Pärastlõunarühma (edaspidi – „Rühma“) võimaldab
lapsevanema kirjaliku avalduse alusel, algkooli 2-4 klassi õpilasele õppetöös tuge ja
õpperuumis järelevalvet õppetööst vabaaja sisustamisel ning koduste õpiülesannete
täitmisel, ja sobib eelkõige neile, kes osalevad pärast õppetunde huviringides või
treeningutel.
2. Kodukord
 Lapse Rühma registreerimiseks (vastuvõtmiseks) peab lapsevanem esitama kirjaliku
avalduse hiljemalt 08. septembriks 2017a. Rühm luuakse, kui on esitatud vähemalt
20-ne lapsevanema avaldust;
 Rühmas on kuni 25 (kakskümmend viis) last;
 Lapsevanemal on võimalus valida, kas laps osaleb iga päev või ainult kindlatel
päevadel või kindlatel tundidel nädalas Rühmas;
 Eelis on lastel, kelle vanemad esitavad avalduse rühma kasutamiseks õppeaastaks ning
kelle lapsed hakkavad käima Rühmas terve kuu (tööpäevadel) jooksul (täiskuuteenus);
 Laste nimekirja, kes saavad Rühma, avaldatakse hiljemalt 12. september 2017a;
 Lapsevanem peab tasuma pärastlõunarühma tasu vastavalt esitatud arvele;
 Rühmast väljaarvamine toimub lapsevanema avalduse alusel või juhul, kui laps
rangelt rikub käesolevat kodukorda, segab pidevalt teiste laste õppimist ja rahu, samuti
juhul, kui rühma eest ei ole õigeaegselt tasutud;
 Rühma tulles ütleb laps kasvatajale või õpetajale oma nime ja klassi;
 Rühma päevakavast tuleb kinni pidada. Laps peab olema distsiplineeritud, arvestama
teiste lastega, käituma viisakalt kasvatajate, õpetajate ja laste suhtes, täitma õpetajate
ja kasvatajate põhjendatud korraldused;
 Rühma päevakava sisaldab aega koduste ülesannete täitmiseks, puhkuseks ning
huvitegevuseks. Õpilane peab arvestama asjaoluga, et enamasti soovitakse rühmas
tegeleda õppimisega ning seetõttu tuleb olla vaikselt ning arvestada kaaslastega;
 Õpilane on kohustatud hoidma korda oma isiklikes asjades;
 Õpilane peab käituma viisakalt, tervitades kooli õpetajaid, personali ja külalisi, ei ole
lärmakas ja agressiivne, ei jookse koolimajas ringi;
 Trenni, huviringi, tualetti või puhvetisse minnes teavitab laps sellest õpetajat;
 Õppimisest vabal ajal loetakse, joonistatakse, meisterdatakse, mängitakse erinevaid
mänge, osaletakse valitud ringide töös jne. Samuti mängime ja tegutseme õues, hea
kui lapsel on ilmastikule vastav riietus ja sportimiseks sobivad jalanõud;
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 Vahetus –ja välisriided ei tohi jätta Rühma ruumidesse, neid hoitakse kooli
garderoobis;
 Garderoobis peavad olema ilmale vastavad vahetusriided õues viibimiseks. Õpilane
liigub jalutuskäikudel ja õppekäikudel ainult koos rühma õpetajaga ja järgib hea
käitumise tavasid;
 Omal vastutusel võib kaasa võtta oma mänguasju ja mänge;
 Trennist või huviringist tulles peab laps teatama oma tagasitulekust Rühma õpetajale;
 Kooli territooriumilt lahkumine (sh kaupluses käimine) või järelvalveta koolimajas
või kooli territooriumil viibimine on rangelt keelatud;
 Rühmast koju minnes tuleb teavitada õpetajat või kasvatajat. Lahkudes rühmast
koristab laps oma töölaua ja selle ümbruse, kontrollib üle, et ei unustaks enda asjad.
Juhul kui eelnevalt ei ole kokkulepitud teisiti, tuleb lapsevanem kooli ning helistab või saadab
SMS sõnumi õpetajale, et last ootab vanem kooli ukse juures. Kui lapsevanem või selleks
volitatud isik ei saa tulla lapsele järele, palume sellest kirjutada kas lapse päevikusse või
helistada Rühma õpetajale.
Rühma töö organiseerimine:
 Rühma kasvatajad ja õpetajad juhinduvad oma töös õppe- ja kasvatustöö üldistest
eesmärkidest, arvestavad õpilaste ealisi ja individuaalseid iseärasusi.
 Võimalusel juhendab Rühma õpetaja koduste tööde tegemist.
 Rühma õpetaja planeerib Rühma tööd ja tagab Rühma päevakava täitmise.
Päevakava
Rühm toimub kooliajal esmaspäevast reedeni
12.45-13.00 – laste kohaletulek koos registreerimisega
13.00-13.30 – söömine
13.30-14.15 – õues mängimine (ilmale vastavad riided)
14.15-15.30 – õppimine
15.30-17.00 – ekraaniaeg (arendavad filmid ja saated, nutiseadmete kasutamine, arendavad
tegevused)
17.00
– kojuminek (reedel kell 16.00-17.00)
Lapsevanemale
Rühma võetakse õpilane vastu vanema avalduse alusel (avaldus tuleb anda kasvataja kätte).
Rühmas peetakse kinni päevakavast ja Rühma reeglitest.
Rühma avaldusele märgib lapsevanem millistel päevadel ja mitu tundi laps Rühmas osaleb.
Igal kalendrikuul saadab MERI POPPINS MTÜ raamatupidaja lapsevanemale arve, mida
tuleb õigeaegselt tasuda.
Rühma kasutamise eest tasu tasutakse tunnitasu, päevatasu või kuutasu alusel. Tasu suurus
on märgitud eraldi.
Kui õpilane peab puuduma või varem lahkuma, kirjutab eelnevalt vanem vastava teate õpilase
päevikusse või informeerib rühma kasvatajat telefoni teel.
Toitlustamine
Rühma õpilasel on võimalus süüa kooli sööklas sooja toitu. Toidukorra maksumust ja korda
saab teada kontaktil ____________________
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