
 

 

 

Lisa 1. 

direktori 03.09.2020  

kk nr 1-3/2 

KOOLI PÄEVAKAVA  

Kernu Põhikool 

 

Käesoleva päevakava kehtestamise aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõige 6.  

 

I. ÜLDSÄTTED 

1. Kernu Põhikooli päevakava sätestab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate 

õppekavaväliste tegevuste, nagu pikapäevarühmas, huviringides ja stuudiotes korraldatavate 

tegevuste järjestust ja ajalist kestust.  

2. Päevakava täitmisel lähtutakse kehtivatest tervisekaitsenõuetest kooli päevakavale ja 

õppekorraldusele. Õppetegevuste tunniplaan koostatakse hiljemalt 31. augustiks ja selle 

kinnitab direktor.  

3. Kernu Põhikool töötab esmaspäevast reedeni 5 päeva nädalas. Koolimajja sisenemiseks 

ja väljumiseks kasutatakse koolihoone peaust. Koolimaja on avatud õppepäevadel kella 8.00 – 

ja uksed suletakse sissepääsuks üldjuhul kell 16.00.  

4. Õppetöö algab kell 8.30 ja tunnid toimuvad tunniplaani alusel vastavalt direktori poolt 

kinnitatud päevakavale. Päevakava ning tunniplaan on avalikustatud kooli veebilehel.  

5. Koolivaheajad toimuvad vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele vastava 

õppeaasta koolivaheaegade kohta. Koolivaheaegadel on koolimaja avatud üldjuhul kell 10.00-

15.00. Eranditest antakse teada kooli kodulehe kaudu või seotud isikutele otse. 

6. 1.-4. klassi õpilasel on võimalus osaleda pikapäevarühma töös vastavalt tunniplaanile ja 

päevakavale.  

7. Huviringide tegevus algab üldjuhul pärast õppetunde. Huvitegevus toimub vastavalt 

tunniplaanile ja päevakavale.  

8. Õppe- ja kasvatustöö põhivormiks on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või 

väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna või õuesõppe tunnina vastavalt päevakavale. 

Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt 

ettenähtud päevakavale ja õppekorraldusele. Õppetöö ajal võib õpilane iseseisvalt kooli 

territooriumilt lahkuda vaid õpetaja loal (haiguse tõttu või vanema/hooldaja teatise alusel). Ilma 

loata koolihoonest koolipäeva vältel lahkunud õpilaste julgeoleku ja tervise eest kool ei vastuta. 

9.      Üldjuhul on koolimaja nädalavahetusel suletud. 

10. Logopeedi tunnid, järelevastamine, ainealased konsultatsioonid, klassijuhatajate 

vastuvõtuajad, huviringitunnid, pikapäevarühma tunnid, õpilasüritused, õpetaja või direktori 



poolt määratud koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega toimub üldjuhul pärast 

õppetunde aineõpetaja poolt määratud või aineõpetajaga kokkulepitud ajal. 

11.  Klassivälised õpilasüritused lõpevad põhikooli õpilastele hiljemalt kell 20.00. 

12.  Õppekava toetavad tegevused väljaspool kooli, nagu õppekäigud, võistlused ja 

olümpiaadid, kooskõlastatakse juhtkonnaga. 

13.  Klassiekskursioonid ja väljaspool kooli ruume ja territooriumi toimuvad õppetegevused 

toimuvad kooli üldtööplaani lisaks olevas huvitegevuse tööplaanis määratud ajal. 

14.  Püsivad muudatused päevakavas (v.a. ajutised muudatused tunniplaanis ja huviringide 

tunniplaanis) kinnitab direktor käskkirjaga. 

15.  Pikapäevarühma  päevakava on kehtestatud eraldi haldusdokumendina. 

 

II. TUNNIPLAAN 

16.  Õppetundide läbiviimine toimub tunniplaani alusel. 

17.  Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud 

õpilase nädalakoormusest,  riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavas olevast 

tunnijaotusplaanist, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest. 

18.  Tunniplaan kehtestatakse eraldi haldusdokumendina. 

19.  Muudatused tunniplaanis seoses asendustundidega, klassi- ja kooliväliste üritustega teeb 

direktor või direktori määratud isik. Tunniplaani või muudest õppe- ja kasvatustegevuse 

muudatustest teavitab õpilasi klassijuhataja, aineõpetaja või direktor. Õpilaste vanemaid 

informeerib vastavasisulistest muudatustest üldjuhul klassijuhataja elektrooniliselt või muul 

kirjalikku taasesitamist võimaldaval moel. 

 

III. ÕPPETUNDIDE AJAD JA SÖÖGIVAHETUND 

20.  Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetund 30 minutit. 

21.  Vahetundide ajal on õpilastel võimalus viibida kooliõues. 

21.  Õppetundide  ajad ja söögivahetund: 

 

Õppetunnid 

1. tund -  8.30-9.15 

2. tund -  9.25-10.10 

3. tund - 10.20-11.05 

4. tund - 11.15-12.00 

söögivahetund, I-VI klass 12.00-12.30 

5. tund - 12.30-13.15 

6. tund - 13.25-14.10 

7. tund 14.20-15.05 

  



IV. SIHIPÄRANE TEGEVUS PÄRAST ÕPPETUNDE 

23. Huvitegevuse, pikapäevarühma, klassi- ja kooliürituste plaan ja kellaajad on 

avalikustatud kooli veebilehel ja koolis stendil, õpetajate toas. 

24. Üldjuhul pärast õppetundide lõppu toimuvad:  

• järelevastamine;  

• ainealased konsultatsioonid;  

• klassijuhatajate vastuvõtt; 

• aineõpetaja vastuvõtt;  

• arenguvestlused; 

• õpilasüritused, klassi- ja kooliüritused vastavalt õppetöövälise tegevuse kavale; 

• töökoosolekud; 

• õpetaja või direktori poolt määratud koolis viibimise kohustus koos määratud 

tegevusega; 

• huviringid vastavalt huviringide tunniplaanile – üldjuhul kell 12.05-16.30; 

• pikapäevarühma tunnid – üldjuhul kell 12.05-15.05. 

 

 

 

 

 


