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Lisa 

  

  

OLUSTVERE PÕHIKOOLI PÄEVAKAVA  

  

  

Aluseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 25 lõige 6 ja sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a. 

määrus nr 36 “Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele”.  

  

I Üldosa  

1. Päevakava sätestab koolipäeva ajalise korralduse.  

2. Päevakava sätestab õpetajatele ja õpilastele esitatavad põhinõuded.  

3. Päevakava osa on tunniplaan, mida muudetakse vastavalt vajadusele. Tunniplaan 

avalikustatakse kooli veebilehel.  

   

II Koolipäeva korraldus  

1. Koolimaja uksed avatakse kell 7.45.  

2. Üleriided ja välisjalatsid jäetakse garderoobi.   

3. Õppetöö koolis algab kell 8.20.  

4. Õppetunni alguses helistatakse koolikella. 

5. Koolikella helistab korrapidaja-õpetaja.  

6. Tunni lõpetab õpetaja.  

7. Tunni pikkus on üldjuhul 45 minutit.  

8. Tundide ajad:  

I tund  8.20 – 9.05  

II tund  9.15 – 10.00  

III tund  10.10 – 10.55  

Söögivahetund  

IV tund  11.25 – 12.10  

V tund  12.20 – 13.05  

VI tund  13.10 – 13.55  

VII tund  14.00 – 14.45  

VIII tund  14.45 – 15.30  

9. Toitlustamine toimub Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli sööklas.   

10.  Sööklasse minnakse koos tunni lõpetanud õpetajaga ja tullakse koos õpetajaga.  

 11. Õpilaste infovahetund on igal teisipäeval kell 10.00 – 10.10.  

 12. Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse 

õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne töö toimumist. Kontrolltööde plaan on jälgitav 

eKoolis. Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd. 

 13. Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning 

viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja 

reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.  

 14. Pikapäevarühma tööd juhib pikapäevarühma õpetaja.  

Pikapäevarühm töötab esmaspäeviti, teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti peale 

tundide lõppu kuni kell 15.00. 

 15. Õpilased, kes võtavad osa huviringide ja/või pikapäevarühma tööst ning koolilõunast on 

möödunud 3 tundi, saavad täiendavat einet. 



16. Pikapäevarühmas toimuvad vahetult pärast tundide lõppu ühe tunni ulatuses õpilase eale 

vastavad kehaliselt aktiivsed tegevused olenevalt ilmastikutingimustest kas õues või 

ruumis. 

17. Pikapäevarühma arvatakse õpilane lapsevanema avalduse alusel. 

18. Huviringi arvatakse õpilane lapsevanema avalduse alusel. 

19. Konsultatsioonide ajad on üleval kooli veebilehel, infoTV-s. 

20. Kõneravi tunnid toimuvad logopeedi koostatud tunniplaani alusel. 

21. Õpiabi tunnid toimuvad õpiabiõpetaja koostatud tunniplaani alusel. 

22. Abiõpetaja abistab tervise-, õpi -ja käitumisprobleemidega õpilasi, kes vajavad suunamist    

ainetunnis või koolipäeva vältel HEV-koordinaatori ettepanekul. 

23. Huviringide töö toimub vastavalt huviringide ajakavale, mis on üleval  kooli veebilehel, 

koridori stendil ja infoTV-s. 

24. Arvutiklassi on võimalik kasutada õppeotstarbel klassijuhataja või aineõpetaja loaga 

koolipäeva vältel. Ainetundideks registreerib aineõpetaja arvutiklassi kasutamise. 

25. Klassivälised üritused lõpevad hiljemalt kell 21.00. 

26. Kodused õpiülesanded 

 - 1. klassis koduseid õpiülesandeid ei anta. 

 - Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei 

anta. 

27. Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv 

välisõhu temperatuur on:  

  1) miinus 20 °C ja madalam maakooli 1.-6. klassis;  

 2) miinus 25 °C ja madalam maakooli 7.-9. klassis. 

28. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse 

kojusaamise võimaluseni erinevaid tegevusi. 

 29. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:  

- 1. - 6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C;  

- 7. - 9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 °C;  

- mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.  

 

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel 

http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti 

veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.  

 30. Vajadusel korraldatakse e-õppepäevi. 

 31. Tulenevalt COVID-19 levikust ja nakkusohust võib tekkida vajadus kontaktõppelt 

distantsõppele üleminekuks. Olukorra tekkimisel täpsemad juhised edastatakse eKooli 

kaudu. 
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