Peetri Kooli päevakava 2017/2018 õppeaastal
Päevakava kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lg 6, Peetri Kooli
põhimääruse § 20 ja sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määruse nr 36” Tervisekaitsenõuded
kooli päevakavale ja õppekorraldusele” alusel.
1. Üldsätted
1.1 Päevakava sätestab koolipäeva vältel korraldatavate tegevuste toimumisjärjestuse ja
nende ajalise kestuse.
1.2 Päevakava koostamisel on arvestatud õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest
tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning
õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja –meetodeid.
1.3 Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan
ning jaotatakse õpitegevus ühtlaselt õppeaasta vältel.
1.4 Ühe õppepäeva tunniplaanis vahelduvad üldjuhul humanitaarained reaal- ja
oskusainetega arvestusega, et õpilase õpi- ja töövõime on suurem päeva esimeses
pooles ning teisipäeval ja kolmapäeval.

2. Õppetundide ja vahetundide ajad
2.1 Õppetunnid algavad üldjuhul kell 8.20 vastavalt direktori käskkirjaga kinnitatud
tunniplaanile.
2.2 Koolimaja uksed avatakse kell 7.30 ja on avatud kella 16.00 ni.
2.3 Õppetunni pikkus on 45 minutit.
2.4 Õppetund algab tunnikellaga, millele eelneb eelkell.
2.5 Õppetund vaheldub vahetunniga, mis on vähemalt 10-minutiline. Söögivahetunni
pikkus on 30 minutit.
2.6 Õppetundide ja söögivahetunni ajad:
1. 8. 20 – 9.05
2. 9. 15 – 10.00
3. 10.10 – 10.55
4. 11.05 – 11.50
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5. 12.20 – 13.05
6. 13.15 – 14.00
7. 14.10 – 14.55
8. 15.05 – 15.50
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2.7 Tugiteenuste (logopeediline abi ja õpiabirühma töö) tunniplaan on osa kooli
päevakavast.
2.8 Huviringide töö toimub pärast õppetunde huviringi tunniplaani alusel, mis on osa
päevakavast.
2.9 Ainekonsultatsioonid toimuvad pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.
2.10
Õpilasüritused ja klassiõhtud lõpevad hiljemalt kell 21.00.
2.11
Koduõppel oleva õpilase õppetöö toimub vastavalt temale koostatud
tunniplaanile.

3. Õppetöö
3.1 Õpilane peab viibima õppetunni ajal õppetunnis kui õppetöö ei ole korraldatud teisiti.
3.2 Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võivad toimuda
järjest ilma vahetunnita.
3.3 Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võivad toimuda
järjest ilma vahetunnita.
3.4 Ühes õppepäevas tohib ühes klassis üldjuhul läbi viia ühe kontrolltöö, millest on
teavitatud õpilast vähemalt 5 päeva ette.
3.5 Ühele nädalale võib planeerida ühes klassis kuni kolm kontrolltööd.
3.6 Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid ülesandeid
üldjuhul ei anta.
3.7 Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelik
välisõhutemperatuur on -20 °C I- VI klassis ning -25 °C ja madalam VII- IX klassis.
3.8 Kui välisõhu temperatuurist tingitult on koolis vähem kui pool klassi õpilastest, siis
korraldatakse kojusaatmise võimaluseni kooli tulnud õpilastele erinevaid tegevusi,
sealhulgas kordamistunde.
3.9 Kehalise kasvatuse tunde võib talvel õues läbi viia 1.- 6. klassi õpilastele
õhutemperatuuril kuni -10 °C vaikse ilmaga, 7.-9. klassi õpilastele õhutemperatuuril
kuni -15 °C; mõõduka tuule korral, tuulekiirusel kuni 8 m/s.
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