KINNITATUD
Direktori kk 1-8/24, 27.08.21

https://www.riigiteataja.ee/akt/122112013013?leiaKehtiv
§ 8. Kooli päevakava

I ÜLDSÄTTED
1. Päevakava kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõike 6, § 38 lõike 2,
sotsiaalministri määruse „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” § 6, 8,
10 ja 12 alusel.
2. Päevakava sätestab koolipäeva vältel korraldatavate tegevuste toimumisjärjestuse ja nende
ajalise kestuse.
3. Päevakava koostamisel on arvestatud õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest
tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning
õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja -meetodeid.
4. Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan ning
jaotatakse õpitegevus ühtlaselt õppeaasta õppepäevade vältel.
5. Õppepäeva tunniplaanis vahelduvad humanitaarained reaal- ja oskusainetega arvestusega, et
üldjuhul on õpilase õpi- ja töövõime suurem päeva esimeses pooles ning teisipäeval ja
kolmapäeval.
II ÕPPETUNDIDE JA VAHETUNDIDE AJAD

1. Koolimaja on avatud tööpäevadel 7.30 – 17.00
2. Õppetunnid toimuvad tunniplaani alusel, mis koostatakse lähtuvalt kooli õppekava
tunnijaotusplaanist ning on kooskõlas PGSis lubatud õppetundide nädalakoormusega.
3. Lisaks kohustuslikele õppetundidele on õpilastel võimalus osaleda ka õppekava toetavate
ringide ja huviringide tegevuses.
4. Koolis toimuvad õppekava toetavad ringitunnid on märgitud kooli tunniplaani, et õpilasel ja
lapsevanemal oleks lihtsam päeva planeerida.
5. Õppetunnid algavad kell 8.15 vastavalt tunniplaanile. Tunniplaan avalikustatakse kooli
veebilehel.
6. Pikapäevarühm töötab 1.- 9. klassidele koolipäevadel viimase õppetunni lõpust kuni kella
15.45 ni ja on tunniplaanis tähistatud lühendiga PPR.
7. Tunniplaan, õppekava toetavate ringide ja huviringide info on kättesaadav kooli kodulehelt.
8. Ainekonsultatsioonid toimuvad enne või pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.
9. Koolipäeval võib õpilane enne tundide lõppu koolist lahkuda aineõpetaja, klassijuhataja,
õppekoordinaatori või meditsiinitöötaja loal.

Tundide ajad
(45.minutit)

Lühendatud tunnid
(35. minutit)

08.05-08.10
Hommikutervitus
08.15-09.00

08.05-08.10
Hommikutervitus
08.15-08.50

piimajook, puuvili

piimajook, puuvili

2.tund

09.10-09.55

09.00-09.35

3.tund

10.05-10.50
Söögivahetund
1.-4. klass

09.45-10.20
Söögivahetund
1.-4. klass

4.tund

11.10-11.55
Söögivahetund
5.-9. klass

10.40-11.15
Söögivahetund
5.-9. klass

5.tund

12.15-13.00

11.35-12.10

6.tund

13.10-13.55
oode

12.20-12.55
oode

7.tund

14.10-14.55

13.10-13.45

8.tund

15.00-15.45

1.tund

