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Kehtestatud 

direktori käskkirjaga  

27.11.2020 nr 1-2-12 
 

 

Kooli päevakava 

 

 

I  ÜLDSÄTTED 

 

1. Päevakava sätestab koolipäeva vältel korraldatavate tegevuste toimumisjärjestuse ja nende 

ajalise kestuse. 

2. Päevakava koostamisel on arvestatud õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest 

tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning 

õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja –meetodeid. 

3. Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan, 

mis koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, 

riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning 

eeldatavatest õpitulemustest. 

4. Ühe õppepäeva tunniplaanis vahelduvad üldjuhul humanitaarained reaal- ja oskusainetega 

arvestusega, et õpilase õpi- ja töövõime on suurem päeva esimeses pooles ning teisipäeval 

ja kolmapäeval. 

 

II  ÕPPETUNDIDE JA VAHETUNDIDE AJAD 

 

1. Koolimaja avatakse kell 7.40. 

2. Õppetunnid algavad üldjuhul kell 8.30 vastavalt direktori kinnitatud tunniplaanile.  

3. Õppetund vaheldub vahetunniga, mis on vähemalt 10-minutiline. 

4. Tunnid toimuvad järgmistel kellaaegadel: 

I tund     8.30 – 9.15 

II tund     9.25 – 10.10 

III tund  10.20 – 11.05 

Söögivahetund 

IV tund  11.25 – 12.10 

Söögivahetund 

V tund   12.30 – 13.15 
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VI tund   13.25 – 14.10 

VII tund  14.20 – 15.05 

VIII tund  15.15 – 16.00 

5. Ainekonsultatsioonid toimuvad pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal. 

6. Õppetöö koolis lõpeb hiljemalt kell 16.30. 

7. Väljaspool õppetunde:  

7.1. töötavad huviringid; 

7.2. toimuvad konsultatsioonid; 

7.3. töötab pikapäevarühm; 

7.4. toimuvad õppenõukogu koosolekud; 

7.5. toimuvad erinevate töörühmade nõupidamised; 

7.6. toimuvad klassiõhtud. 

8. Õpilasüritused lõpevad koolis hiljemalt kell 22.30. 

 

III  ÕPPETÖÖ 

 

1. Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse lähtudes kooli õppekavas sätestatud õpilase 

nädalakoormusest, õppeainete raskusest ja eeldatavatest õpitulemustest. 

2. Paaristunde üldjuhul ei planeerita, välja arvatud tööõpetuse või kehalise kasvatuse tunnid. 

3. Igal klassil on tunniplaanis klassijuhataja tund üks kord nädalas. 

4. Ühes õppepäevas tohib läbi viia ühe kontrolltöö või arvestuse. 

5. Kontrolltöö või arvestuse toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva 

enne kontrolltöö või arvestuse toimumist. 

6. Ühele õppenädalale võib planeerida kuni kolm kontrolltööd või arvestust. 

7. 1. klassis koduseid õpiülesandeid ei anta. 

8. Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei 

anta. 

 

IV  PIKAPÄEVARÜHMADE TÖÖ 

 

Pikapäevarühma töö toimub vastavalt pikapäevarühma päevakavale. 
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V  RINGIDE TÖÖ 

 

Ringide töö toimub vastavalt ringitöö tunniplaanile. 

 

VI  PÄEVAKAVA DISTANTSÕPPE KORRAL 

 

1. Kui klassile rakendatakse tunniplaanijärgset distantsõpet, siis õpe toimub vastavalt 

tunniplaanile, kus õppetund vaheldub vahetunniga, sh söögivahetunniga. 

2. Distantsõppes rakendatav tunniplaan tehakse teatavaks elektroonilise õppeinfosüsteemi 

(eKool) kaudu. 

3. Distantsõppe tegevuste toimumise järjestust kajastav loetelu on kättesaadav elektroonilise 

õppeinfosüsteemi (eKool) kaudu. 

4. Kui klassile ei rakendata tunniplaanijärgset õpet, siis toimub õpe vastavalt õpetaja antud 

juhistele. 

5. Distantsõppe korral lepivad õpetajad õpilastega kokku õppe üksikasjad ning teavitavad  

sellest elektroonilise õppeinfosüsteemi (eKool) kaudu. 

6. Distantsõppe korral võivad õpetajad õpilastega kokku leppida õppe korraldamise 

tsükliõppena, teavitades tsükliõppe korraldusest elektroonilise õppeinfosüsteemi (eKool) 

kaudu.  

7. Õppekavaväline tegevus on distantsõppe perioodil peatatud. 

8. Pikapäevarühma tegevus on distantsõppe perioodil peatatud. Individuaalsel ja eelneval  

kokkuleppel on võimalikud konsultatsioonid distantsõppena õpilastele, kes vajavad 

täiendavat juhendatud õpet. 


