Pikapäevarühma kodukord

1.

Pikpäevarühmas ollakse üksteise vastu viisakad ja sõbralikud.

2.

Pikapäevarühmas käitutakse lugupidamise ja austusega kõigi õpetajate, kooli
töötajate (garderoobi tädid, kokad, raamatukoguhoidja, valvur jt) ja teiste õpilaste
ning nende vanemate vastu.

3.

Pikapäevarühma tuleb õpilane kohe peale tundide lõppu.

4.

Saabudes tervitatakse õpetajat ja rühmakaaslasi, leitakse omale istumiseks vaba
pink ja pannakse koolikott selle juurde.

5.

Pikapäevarühmas räägitakse vaikse häälega, klassis ei ole lubatud joosta

6.

Iga päev käiakse õues. Riietuda tuleb ilmastikule vastavalt. Õueminekust
vabastab kas lapsevanema tõend või märjad juuksed peale ujumist.

7.

Õue ja hiljem tagasi koolimajja minnakse ainult õpetaja loal.

8.

Õues võib joosta ja mängida sportmänge, kuid viibida tohib ainult kooli
territooriumil. Iseseisvalt puhvetisse, metsa, skateparki või mujale kaugemale
minemine on keelatud.

9.

Söömas käiakse koos pikapäeva söögi ajal. Juhul, kui on tarvis minna kiiresti
huviringi, järeleaitamise tundi või bussi peale, võib sööklas paluda õpetaja abi
järjekorras ette saamisel. Kiipkaardi puudumisel (Tabasalus Ühisgümnaasiumis)
saab asenduskaardi õpetaja käest.

10. Peale söömist õpitakse ja tehakse koduseid ülesandeid klassis. Õpetaja juhendab
ja abistab vajadusel.
11. Huviringidesse, raamatukokku või mujale klassist välja minekust tuleb alati
õpetajale teada anda.
12. Riiete, kooli- ning mänguasjade eest vastutab õpilane ise. Asju hoitakse kotis või
korralikult laua peal.

13. Tahvlile kirjutamine on lubatud ainult õpetaja nõusolekul.
14. Peale õppimist võib mängida telefoni – või teisi elektroonilisi mänge, kuid ainult
ilma helita ja kokkuleppel õpetajaga selleks ettenähtud ajal.
15. Õpetaja laua pealt ja sahtlitest ei tohi ilma loata asju võtta.
16. Kõiki (laua)mänge ning abivahendeid tuleb hästi hoida ja alati peale kasutamist
omale kohale tagasi panna.
17. Puhvetisse (Tabasalu Ühisgümnaasiumis) tohib minna ainult õpetaja loal, kuid
alles peale seda, kui on söödud pikapäevalõuna ja õpitud.
18. Pikapäevarühma klassis õpilastel söömine ja joomine ei ole lubatud v.a õpetaja
loal.
19. Enne kojuminekut tuleb kasutatud asjad ja töövahendid tagasi panna, korrastada
oma tegevuskoht ja tool tõsta laua alla.
20. Kojuminekust tuleb õpetajale alati teada anda. Rühmast tohib õpilane lahkuda
tavapärasest varem vaid juhul, kui lapsevanem on jätnud selle kohta kirjaliku või
suulise teate õpetajale.
21. Info õpilase huviringide ja rühmast lahkumise kellaaegade kohta peab olema
kirjas õpilase päevikus.
22. Õpilasel on võimalik erakorraliste juhtumite puhul (vanematele helistamiseks)
kasutada pikapäevarühma telefoni.
23. Koduteel tuleb olla tähelepanelik, täita liikluseeskirju ja käituda korralikult.
24. Õpilase ebaviisakast käitumisest ja pikapäevarühma reeglite rikkumisest teavitab
pikapäeva õpetaja õpilase lapsevanemat ja klassijuhatajat.

Pikapäevarühmas on kõigil parem, kui ollakse rõõmsad, abivalmid,
heatahtlikud ja tähelepanelikud!

