
 

 PÄEVAKAVA

Kehtestatud direktori 6.09.2022. a. käskkirjaga nr 1-5/1

Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 25 lg 6 alusel Kooli päevakava
kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste
järjestust ja ajalist kestust.

1. Üldsätted

1.1.Mäepealse Erakooli (edaspidi kool) päevakava sätestab koolipäeva vältel
korraldatavate tegevuste toimumisjärjestuse ja nende ajalise kestuse.
1.2. Päevakava koostamisel on arvestatud õpilaste individuaalset erivajadust, et õpe
oleks õpilasele ea- ja jõukohane, et õppetegevuseks ja õppeülesannete täitmiseks
oleks sobiv aeg, samuti on arvestatud õppeainete raskust, rakendatavaid õppeviise ja
–meetodeid ning õppepäeva pikkust.
1.3. Lähtudes õpilaste hariduslikust erivajadusest, nõustamiskomisjoni otsusest ning
õpilase individuaalsest vajadusest, sätestatakse  õpilase nädalakoormus, õppeainete
raskus ja eeldatavad õpitulemused, koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav
tunniplaan, milles on õppepäevade kaupa esitatud õppetundide loetelu ja nende
toimumise aeg.
1.4. Individuaalse õppe korral teeb kool vajadusel õpilasele kohandusi õppeajas,
-mahus,-sisus, -protsessis ja -keskkonnas.

2. Õppe- ja vahetundide ajad

2.1. Õppetunnid koolis algavad kell 8.15 ja toimuvad vastavalt tunniplaanile.
2.2. Õppetund vaheldub vahetunniga, mille kestus on vähemalt 10 minutit.
2.3. Söögivahetunde on kaks ja selle kestus on vähemalt 20 minutit.
2.4. Tundide ja söögivahetundide ajakava on järgmine:

1. Tund    8.15- 9.00

2. Tund    9.10- 9.55

I Söögivahetund (I- VI klass)

3. Tund  10.15 - 11.00



II Söögivahetund  (VII- IX klass)

4. Tund  11.15- 12.00

5. Tund 12.10 – 12.55

6. Tund 13.05- 13.50

7. Tund 14.0 – 14.45

Peale õppetunde tunniplaanijärgselt toimub õpilastele õpitund (45 – 60 min). Õpilasi
toetavad ja suunavad vastava päeva aineõpetajad.

8. 12.10 – 15.00 tugiteenused
Väljaspool õppetunde toimuvad:
* õpiabi tunnid ja tunnid IÕK alusel;

*tugiteenused

* lapsehoiuteenus/ pikkpäev
* õppenõukogu ja lastevanemate koosolekud;
* õpetajate ovaallaua  nõupidamised;
* kooliüritused;
* õppekäigud ja ekskursioonid;
* võistlused, konkursid jms;
*arenguvestlused .

3. Õppetöö planeerimine 

3.1. Õpilase nädala õppekoormus õppeaineti määratakse kooli õppekavaga.
3.2. Eritoega  õpilaste  lubatud nädala õppekoormus õppetundides on:
1. – 9.klassis 20;
3.3. Tõhustatud toega õpilaste nädala õppekoormus on:

1. – 5. klassis 20, millele lisanduvad vajadusel iga päeva lõpus  koduste tööde
tunnid

6., 8. ja 9.klassis 21- 27 tunniplaanijärgselt,   millele lisanduvad õpitunnid ning
tunnid IÕK alusel (max 32 tundi)

3.4. I klassi õpilastele üldjuhul koduseid töid ei jäeta
3.4. Tervisekaitse nõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele
https://www.riigiteataja.ee/akt/122112013013
3.5. Paaristunde tunniplaani koostamisel üldjuhul ei planeerita, välja arvatud
õppeained, kus õppetöö korraldus või õpitulemuse saavutamine eeldab pikemat
ajavahemikku kui üks õppetund. Nendeks õppeaineteks on tööõpetus ja käsitöö,
kehaline kasvatus, loovusõpetus ja keeled. Õppetunnist pikemat ajavahemikku
rakendatakse ka uurimustööde, proovieksamite jms korraldamisel.
3.6. Ühes õppepäevas tohib üldjuhul läbi viia ühe kontrolltöö või arvestuse.
3.7. Kontrolltöö või arvestuse toimumise ajast teavitatakse  õpilast vähemalt viis
õppepäeva enne kontrolltöö või arvestuse toimumist
3.8. Pühadejärgseks päevaks ja trimestri esimeseks päevaks koduseid

https://www.riigiteataja.ee/akt/122112013013


õpiülesandeid ei anta.
3.9. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 C
ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 C.
3.10. Tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse
veebilehelhttp://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste
andmete ja Terviseameti  veebilehehttp://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis
/valisohk/tuule-kulma-indeks.html avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.
3.11. Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja
tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on: miinus 20 C ja madalam 1.–6. klassis;
miinus 25 C ja madalam 7.–9. klassis.
3.12. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele
korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.
3.13. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues 

1.–5. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 C;
7.–8 klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15C

3.14 Meetmed Covid-19 viiruse lokaalse leviku minimaliseerimiseks.

3.14.1 Kool tagab õppepäeva vältel õpilastele desinfitseerimis- ja kaitsevahendid.
Kool tagab õppepäeva vältel õpilastele desinfitseerimis- ja kaitsevahendid.
Desinfitseerimisvahendite kasutamine ja käte pesemine toimub pidevalt, aga ka
enne ja peale söömist, tualeti kasutamisel.

3.14.2 Õpilased on klassiruumis üksteisest eraldatud (istutakse üksinda ja
vahedega).

3.14.3 Õppematerjale üksteisega ei jagata (siia alla kuuluvad ka pliiatsid ja
väiksemad objektid).

3.14.4 Õpilased püsivad terve päeva vältel ühes ja samas klassiruumis. Liikumine
klassiruumide vahel on minimaalne. Vahetundide ajal suuremaid gruppidesse
kogunemisi välditakse. Vahetundide ajal on lastega õpetaja, kes reeglite täitmises
veendub.

3.14.5 Klassiruume puhastatakse ja tuulutatakse regulaarselt, tagades õhu
liikumise ja viirusetekitajate kao.

3.14.6 Võimalike haiguse sümptomite ilmnemisel püsida kodus ja teavitada sellest
kooli. Kool on kohustatud haige õpilase saatma koju, teavitades sellest ka
vanemat. Kui kooli töötaja või õpilane on olnud lähikontaktis covid-19 haigega,
tuleb jääda 14 päevaks eneseisolatsiooni.

3.14.7 Kool ja kooli tervishoiutöötaja teevad igakülgset koostööd Terviseametiga.

http://www.ilmateenistus.ee/
http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis%20/valisohk/tuule-kulma-indeks.html
http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis%20/valisohk/tuule-kulma-indeks.html

