Tegevuskeskus
Virtsu Kooli tegevuskeskus on tugiteenus, mis võimaldab õpilasele järelevalvet õppetööst
vaba aja sisustamisel, juhendamist ja suunamist huvialategevusele.
Lapse tegevuskeskusesse määramise aluseks on vanema avaldus (lisatud allpool).
Vanem või eestkostja võib esitada avalduse kooli direktorile õpilase tegevuskeskusesse
võtmiseks 5.septembrini, vajadusel ja vabade kohtade olemasolul ka õppeperioodi jooksul.
Vanem märgib avaldusele aja(d), millal laps osaleb tegevuskeskusea töös.
Tegevuskeskusesse võetakse vastu kuni 20 õpilast 1. – 6. klassini avalduste laekumise
järjekorra alusel, eelis on bussiga sõitjatel. Direktor kinnitab tegevuskeskuse liikmete
nimekirja oma käskkirjaga.
Õppeaasta kestel arvatakse õpilane tegevuskeskusest välja vanema või eestkostja avalduse
alusel.
Keskus töötab esmaspäevast reedeni kell 12.00 – 15.30.
Tegevuskeskuse juhendajaks on abiõpetaja Eha Knazev, telefon 5347 9922 e-post
eha.knazev@gmail.com
Tegevuskeskuses osalemine on tasuta.
Tegevuskeskuse päevaplaan
12.00 – 13.45 Tegevused ruumis või õues
13.45 – 14.15 Oode
14.15 – 15.30 Tegevused ruumis või õues
Tegevused planeerib juhendaja koostöös lastega. Tegevuste hulka võib kuuluda ka õppetöö,
kuid tegevuskeskuses ei ole see kohustuslik. Juhendaja suunab õpilasi huviringidesse,
konsultatsioonidesse, raamatukokku, arvutiklassi või mujale, kuhu õpilane oma päevaplaani
kohaselt peab minema.
Tegevuskeskuse meelespea







Tundide lõppedes tuleb laps tegevuskeskusesse ja registreerib ennast juhendaja juures.
Kui laps läheb huviringi, mõnele üritusele vm või hakkab koju minema, teavitab ta
sellest kindlasti juhendajat. Tagasi tulles peab laps teatama oma tagasitulekust.
Kooli territooriumilt lahkumine tegevuskeskuses viibimise ajal on keelatud.
Kui õpilasel tuleb lahkuda varem tegevuskeskusest, kui avalduses oli märgitud, siis
lapsevanem/eeskostja teatab sellest abiõpetajale (vt ülevalt abiõpetaja
kontaktandmeid).
Ilusa ilmaga saavad lapsed mängida kooli sisehoovis või staadionil. Kes võtab kaasa
jalgratta, peab kindlasti kandma ka kiivrit.
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