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1 KOGUPÄEVAKOOLI ÕHTUSTE TEGEVUSTE JAOKS RÜHMA 

MOODUSTAMINE  

1.1 Kogupäevakool on koolipäeva korraldus, mille raames ühendatakse formaalne 

(õppekava järgsed tegevused) ja mitte-formaalne (huvitegevus) õppimine üheks tervikuks. 

1.2 Kogupäevakooli õhtustes tegevustes pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist 

juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, 

huvitegevuses ning huvide arendamisel. 

1.3 Kogupäevakooli õhtustes tegevustes pööratakse tähelepanu üldpädevuste ja sotsiaalsete 

oskuste arendamisele ning iseseisva õpiharjumuse tekkimisele. 

1.4 Kogupäevakooli õhtused tegevused võivad olla lapsevanemale tasulised. Sellisel juhul 

on tasu kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 17.08.2018 nr HA-4/60. 

Lapsevanemaid teavitatakse sellest registreerides või vajadusel õppeaasta jooksul kirjalikult 

hiljemalt 1 nädal ette.  

1.5 Kogupäevakooli õhtustes tegevustes osalevad kõik õpilased, kes viibivad koolimajas (sh 

koolihoovis) peale ainetundide lõppu (ja ei ole vahetunni jooksul koju läinud).  

1.6 Kogupäevakooli registreerimine toimub elektrooniliselt kooli kodulehel lapsevanema 

poolt, kes kinnitab, et esitatud andmed on korrektsed ja ta on tutvunud kooli kodukorra ning 

kogupäevakooli töökorralduse alustega ning tutvustanud neid oma lapsele. Registreerides 



avaldatud lapse kogupäevakoolis viibimise aegade muutused edastab lapsevanem koolile 

kirjalikult esimesel võimalusel. 

1.7 Kogupäevakooli juhatajat tuleb hiljemalt sama päeva hommikul e-posti teel teavitada, 

kui laps kogupäevakoolis ei osale vastavalt registreeritud ajale. Kui õpilane ei ole tulnud 

kogupäevakooli, siis teavitatakse lapsevanemat sellest e-posti teel.  

1.7 Kogupäevakooli õpiklubisse võib suunata õpilast tähtajaliselt kooli tugimeeskonna 

soovitusel ühe tugimeetmena. 

 

2 KOGUPÄEVAKOOLI TÖÖKORRALDUS 

2.1  Kogupäevakoolis juhataja, abiõpetajate, õpetajate ja ringijuhendajate töögraafikud 

määrab õppealajuhataja (või huvijuht). Asendusi ja muudatusi teeb graafikutes 

õppealajuhataja (või huvijuht). 

2.2 Kogupäevakooli juhataja koostöös abiõpetajate, õpetajate ja huviringi juhendajatega  

planeerib kogupäevakooli õhtuste tegevuste töö õppeperioodide kaupa ja tagab 

kogupäevakooli päevakava täitmise.  

2.3 Kogupäevakooli juhataja koostöös abiõpetajate, õpetajate ja huviringi juhendajatega 

peab  õppe- ja kasvatustöö arvestust (sh märgib õppetegevused, kohalolijad). 

2.4  Kogupäevakooli päevakava kinnitab kooli direktor, määrates seal aja koduste 

õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvialategevusteks. 

2.5 Kogupäevakooli töö planeerimisel ja korraldamisel juhinduvad pedagoogid kooli õppe- 

ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, kogupäevakooli õpilaste vanuselistest 

ja individuaalsetest iseärasustest ning õppekava eesmärkidest.  

2.6 Kogupäevakooli õhtustes tegevustes osalevad õpilased võivad kogupäevakoolist lahkuda 

ainult vastutava õpetaja teadmisel ja loal, vastavalt eelnevatele kokkulepetele 

lapsevanemaga (eestkostjaga). 

2.7 Kogupäevakooli õhtustes tegevustes osaleval õpilasel on õigus osaleda koolimajas 

toimuvates huviringides ja õpiabitundides vastavalt lapsevanema poolt teavitatud aegadele. 

 

 

 

 



3 ÕPILASE KOHUSTUSED 

3.1  Õpilane täidab kooli kodukorda. (Kooli kodukord on avaldatud kooli kodulehel, 

garderoobi stendil.) 

3.2  Ainetundide lõppedes lahkuvad õpilased koolist (koolimajast ja kooli hoovist) või 

suunduvad kogupäevakooli õhtustesse tegevustesse (1. - 6. klass) ning huviringidesse või 

ruumi nr 111 või õppimisklassi, kus nad teevad kodutöid.  

5. - 9. klasside õpilased, kes ootavad trenni või huviringi algust, lähevad ruumi nr 111 ja 

teevad kodutöid. 

3.3 Pärast tundide lõppu, ootab õpilane oma vanemat garderoobide ees koridoris või I 

korruse fuajees kuni vahetunni lõpuni. Kui on vaja oodata kauem, siis osaleb õpilane 

lapsevanema tulekuni kogupäevakooli õhtustes tegevustes. 

3.4 Kogupäevakooli õhtuste tegevuste lõppedes (hiljemalt kell 17.00) lahkub õpilane kooli 

territooriumilt. 

3.5 Õpilane tuleb kohe peale ainetundide või huviringi lõppu kogupäevakooli ruumi. (Kui 

päevakava järgselt ollakse õuetunnis, siis koolihoovi.) 

3.6 Õpilane osaleb kohusetundlikult kogupäevakooli õhtuste tegevuste õppeprotsessis, 

tegelustes, üritustel ja muudes päevakavasse planeeritud tegevustes. 

3.7 Õpilane on (õpetajaga) kokkulepitud ajal kokkulepitud kohas. 

3.8 Õpilane täidab antud (õppe)ülesandeid ja õpetaja korraldusi.  

3.9  Õpilane ei häiri kaasõpilaste ega õpetaja tööd, ei söö, joo ega näri närimiskummi 

õpperuumides viibides. (Kogupäevaruumis on lubatud juua vett, kui parasjagu ei ole pooleli 

õppetegevus.) 

3.11 Õpilane hoiab korras ja puhta oma töökoha. Koristab enda järelt. 

3.12 Õpilane hoiab hoolikalt kogupäevakooli ruumis ja õuetunnis kasutatavaid vahendeid ja 

paneb need tagasi kokkulepitud kohta, sorteerib vajadusel mänguvahendid karpi ja paneb 

need tagasi kokkulepitud kohta.  

3.13 Õpilased viibivad alati õuetundidel väljas ja seljas on ilmale vastav riietus. Õpilane 

viibib kokkulepitud õuealal ja täidab muid ohutuse tagamisest tulenevaid kokkuleppeid. 

3.14 Kõikidel õpilastel on mobiiltelefoni kasutamine koolis keelatud (k.a vahetundide ajal, 

huvitegevuses ja kogupäevakooli õhtustes tegevustes) ning see on väljalülitatuna koolikotis 

või antud hoiule õpetajale, kes selle päeva lõpus tagastab. Erandkorras on telefone lubatud 



kasutada (nt seoses õpiülesannete täitmisega või vanemale helistamisega) ainult õpetaja loal.  

Reegli rikkumisel on õpetajal õigus õpilaselt võtta telefon hoiule ning õpilasele tagastatakse 

telefon koolipäeva lõpus. 

3.15  1 .- 6. klassi õpilasel on iga päev kaasas nõuetekohaselt täidetud oma kooli 

õpilaspäevik, kuhu ta on märkinud ainetundides kodused ülesanded. Koduste ülesannete 

lahendamine on kogupäevakooli õhtustest tegevustes osaledes kohustuslik. Kui koduseid 

ülesandeid ei ole, siis kordab õpilane üle ainetundides hommikul õpitud teemad (nt loeb 

eesti keeles teksti; kordab inglise keele sõnavara; kordab korrutustabelit vms) ja seejärel 

loeb õpilane soovituslikku kirjandust või mõnda muud raamatut/ajakirja vähemalt 15 

minutit. 

3.16 Õppimistunnis viibides teeb õpilane ära kõik kodutööd, mis samal päeva hommikul 

olnud ainetundides on koju jäänud (isegi, kui see pole kohe järgmiseks päevaks). 

3.17 Õpilane vastutab temale  kasutada antud õppe- ja mängutarvete ning mööbli ja muu 

kooli inventari puhtuse ja korrashoiu eest. Rikkumise korral hüvitab vanem või 

hooldaja tekitatud materiaalse kahju. 

 

4 ÕPILASTE MÕJUTAMINE 

4.1 Kooli kodukorra või kogupäevakooli töökorralduse aluste rikkumise korral mõjutatakse 

õpilast järgnevalt: 

4.1.1  suulise noomitusega, 

4.1.2  märkusega e-kooli päevikusse või teatega lapsevanema e-posti aadressile, 

4.1.3 kogupäevakoolis osalemise ajutise keeluga (kuni 2 nädalat) (sh nõue, et peab lahkuma 

peale ainetundide lõppu koheselt kooliterritooriumilt), 

4.1.4  direktori käskkirjaga, 

4.1.5 käitumishinde alandamisega, 

4.1.6 ümarlaud koos lapsevanemaga, 

4.1.7 korduva kodukorra rikkumise korral osalemise keeld õppeaasta lõpuni (sh nõue, et 

peab lahkuma peale ainetundide lõppu koheselt kooliterritooriumilt). 

 

 

 



5 KOGUPÄEVAKOOLI EINE 

5.1 Kogupäevakooli eine toimub vastavalt kogupäevakooli õhtuste tegevuste päevakavale.  

5.2 Õpilased söövad kogupäevakooli einet ainult selleks ettenähtud ajal.  

5.3 Sööklasse minnakse rahulikult ja jooksmine on keelatud.  

5.4 Õpilased ei sisene köögiblokki. 

5.5 Sööklas toimub teenindamine järjekorras talongide alusel.  

5.6 Õpilased järgivad sööklas lauakombeid, ei kõnele valjuhäälselt ega häiri kaasõpilasi. 

Samuti viivad ära oma toidunõud. 

5.7 Koolimajas on söömine lubatud ainult sööklas ja puhvetis.  

5.8 Kogupäevakooli õpilastel on lubatud puhvetist osta süüa ja juua ainult kogupäevakooli 

eineks ettenähtud ajal. Kogu ostetud söök/jook tarbitakse sööklas.  

5.9 Kogupäevakooli õpilastel on õigus kaasa võtta kodust oma eine ja süüa seda sööklas 

kogupäevakooli eineks ettenähtud ajal.  

 

6 KOGUPÄEVAKOOLI PÄEVAKAVA ÕHTUSTEKS TEGEVUSTEKS 

 

11.00-12.00 
kogupäevakooli ruumi 111 juures kogunemine ja õpilaste registreerimine; 
tegelustund (nt lauamängud, joonistamine, mõistatused, mängud, filmide 
vaatamine vms). 

11.50-12.05   kogupäevakooli ruumi 111 juures kogunemine ja õpilaste registreerimine  

12.05-12.50 
kogupäevakoolis osalejad viibivad õues (koolihoovis; aastaringselt ja 
üldjuhul iga ilmaga kasvõi mõnikümmend minutit) 

12.55-14.35 

lugemisminutid/õppimine õpiklassis (klassiõpetaja juhendamisel) ja peale 
seda vaba aja tegevused ning mängud kogupäevakooli ruumis (kogupäe 
vakooli juhi juhendamisel) 
(Vajadusel minnakse õppima klasside kaupa, et  jõuaks kõiki õpilasi 
juhendada.) 

Kogupäevakooli söömine toimub kell 13.40-13.50 sööklas ja selle eest tuleb lapsevanemal 
ettemaksuna tasuda, kui on soov, et laps süüa saaks. Info leiab kooli kodulehelt. 
Alati on võimalus lapsel ka eine kodust kaasa võtta ja seda sööklas sellel ajal süüa.  



14.40-15.15 kogupäevakoolis osalejad viibivad õues 

15.15-16.50 

kogupäevakooli tegevused vastavalt nädalaplaanile (kogupäevakooli juhi 
juhendamisel) 
(Kui õpilane alles nüüd liitub kogupäevakooliga, siis tal on esmalt kohustus 
teha kodutööd ja alles seejärel võimalus tegeleda vaba aja tegevustega.) 

16.50-16.55 kogupäevakooli ruumi koristamine 

16.55 garderoobis riietumine 

17.00 koju minek 

 




