KEHTESTATUD
Puhja Kooli direktori 5. märtsi 2021. a
käskkirjaga nr 1-2/7

PUHJA 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.
II ÕPPETUNDIDE JA VAHETUNDIDE AJAD
1. Koolimaja on avatud tööpäevadel 7.15 – 16.30.
2. Hommikuputru pakutakse kell 8.00 - 8.20 vanema sooviavalduse alusel.
3. Õppetunnid

algavad

kell

8.25

vastavalt

tunniplaanile.

Tunniplaan

avalikustatakse õppeinfosüsteemis või kooli veebilehel.
4. Tunnid toimuvad järgmistel kellaaegadel:

PIKK TUND
70 minutit
1.

8.25 - 9.35

2.

9.45.- 10.55

3.

LÜHIKE TUND
45 minutit

11.05 - 11.50
11.50 - 12.50
LÕUNAPAUS
* koolilõuna
* õuevahetund
* lugemispaus /liikumisvahetund
* klassijuhataja tund / huviring

4.

12.50 - 14.00

12.50 - 13.35
ainetund/õpime õppima (Õõ)

5.

13.45 - 14.55

6.

13.45 - 14.30
ainetund/õpime õppima (Õõ)
Õpime õppima (Õõ)

5. Lõunapausi ajal õpilased einestavad vastavalt graafikule, käivad õues,
osalevad liikumistegevustes ja peavad puhkepausi (loevad, tegelevad
rahulike tegevustega koolihoones)

KOOLILÕUNA
11.5o - 1.klass
11.55 - 2.e
11.55 - 2.l
12.00 - 3.j
12.00- 3.m
12.05 - 4.a
12.10- 4.m
12.15 - 5.klass
12.20 - 6.klass
12.25 - 7.klass
12.30 - 8.klass
12.35 -9.klass
6. Ainekonsultatsioonid toimuvad konsultatsioonide ajagraafiku järgi.
Konsultatsioonide ajagraafik avalikustatakse kooli veebilehel.
7. Väljaspool õppetunde toimuvad:
huviala- ja aineringid;
konsultatsioonid;
töökoosolekud;
õpiringid;
kooli ja klasside üritused.

8. Huviala ja aineringide töögraafik sõltub tunniplaanist ja avalikustatakse kooli
õppeinfosüsteemis ja veebilehel õppeaasta alguses.
9. Kooli üritused lõppevad üldjuhul hiljemalt kell 20.00.

III ÕPPETÖÖ
1. Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades
sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli
õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.
2. Õppeaastas on kolm õppetöö perioodi ja viis vaheaega. Õppeperioodi
nimetatakse trimestriks, mille pikkus on 12-13 nädalat.
3. I kooliastmes toimub väljaspool kooli ujumise algõpetus.
4. Koolis kasutatakse õppe korraldamisel järgmisi viise:
● üldõpetus – õpe, mille puhul keskendutakse teatud teemadele, eristamata
tavapäraseid ainetunde;
● aineõpetus – õpe, mille puhul õpitakse kõiki õppeaineid kogu õppeaasta
vältel;
● perioodõpe – õpe, mille puhul erinevate õppeainete (nt valikained) õpetamine
toimub teatud ajal õppeaastas.
IV KOGUPÄEVAKOOL
1. Kogupäevakoolis osalevad 1.- 3. klassi õpilased.
2. Pärast koolitunde on õpilastel võimalus jätkata päeva oma kooli juures kuni
14.00.
3. Soovist osaleda kogupäevakooli tegevustes teavitab lapsevanem kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis.
4. Ettepaneku õpilasele kogupäevakoolis osaleda saab teha klassiõpetaja
koostöös lapsevanemaga.
5. Õpilane saab osaleda erinevates huviringides, teha ära õpetaja juhendamisel
kodused tööd.
6. Õpilane

saab

õppetegevustes.

õpetajalt

juhendamist

ja

abi

raskusi

valmistavates

7. Õpilastele loovad turvalise ja arendava keskkonna klassiõpetajad.
V RINGIDE TÖÖ
1. Aine- ja huvialaringide töö toimub ringide tööajagraafiku alusel. Huvialaringid
võivad toimuda ka kooli vaheaegadel. Ringide tööajagraafik avalikustatakse
kooli veebilehel.

VI ÕPIABIRÜHMADE TÖÖ
1. Õpiabirühmade töö toimub vastavalt tunniplaanile õppepäeva kestel.

VII ÕPPEKÄIGUD JA ÜRITUSED VÄLJASPOOL KOOLI TERRITOORIUMI
1. Kool võib korraldada õppekäike, matku, võistlusi, e-õppepäevi jmt tegevusi
ning seda arvestatakse õppe- ja kasvatustöö osana ning päevakava
täitmisena.
2. Muudatused kooli päevakavas tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks
õppeinfosüsteemi kaudu või edastatakse teave kooli veebilehel.

