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Kinnitatud 

Direktori käskkiri nr 10/1-1 

Kuupäev: 26.11.2020 

Risti Kooli päevakava 
 

I ÜLDSÄTTED 

 

1. Päevakava sätestab koolipäeva vältel korraldatavate tegevuste toimumisjärjestuse ja nende 

ajalise kestuse. 

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. 

3. Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan ning 

jaotatakse õpitegevus ühtlaselt õppeaasta vältel. 

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. 

5. Kool arvestab sotsiaalministri määrust 27.03.2001. nr. 36 „Tervisekaitsenõuded kooli 

päevakavale ja õppekorraldusele“. 

6. Päevakava reguleerib õpetamist nii kontaktõppe kui ka distantsõppe (e-õppe) ajal. 

 

II ÕPPETUNDIDE JA VAHETUNDIDE AJAD 

1. Koolimaja peauks avatakse õppepäevadel kell 8.00, algklasside poolel kell 8.20. 

2. Õppetunnid algavad kell 8.50 vastavalt direktori käskkirjaga kinnitatud tunniplaanile (v.a 

ühele õpilasele keskendunud õppevormis). 

3. Õppetund vaheldub vahetunniga. Vahetunni pikkus on vähemalt kümme minutit iga 

õppetunni kohta.  

4. Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas 

juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik. Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv 

õpe, näiteks loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik. 

5. Kontaktõppes toimuvad õppetunnid järgmistel kellaaegadel: 

8.30 – 8.50   hommikusöök    

8.50 – 9.35  1. õppetund 

 9.45 – 10.30  2. õppetund 

 10.40 – 11.25  3. õppetund 

 11.25 – 11.40   1. söögivahetund 1. – 4. klass (klassiõpetajad) 

 11.40 – 12.25  4. õppetund 

12.25 – 12.40   2. söögivahetund 5. – 9. klass (aineõpetajad, tugispetsialistid) 

 12.40 – 13.25  5. õppetund 

 13.25 – 13.35  pikapäevarühma eine 

 13.35 – 14.20  6. õppetund 

14.25 – 15.10  7. õppetund 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13351102?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13351102?leiaKehtiv
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6. Distantsõpe (e-õpe) on kooli poolt määratud viisil toimuv juhendatud õpe, mis on suunatud 

teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii 

õpilane kui ka pedagoog. 

7. Ainekonsultatsioonid toimuvad pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal. 

Distantsõppel toimuvad konsultatsioonid õpetaja ja õpilase individuaalse kokkuleppe 

alusel õppepäevadel vahemikus kell 9.00-17.00. 

8. Väljaspool õppetunde:  

8.1. töötavad ringid (v.a. distantsõppe perioodil); 

8.2. töötab pikapäevarühm (v.a. distantsõppe perioodil); 

8.3. toimuvad õppenõukogu koosolekud; 

8.4. toimuvad erinevad nõupidamised; 

8.5. toimuvad koolipeod, klassiõhtud ja õpilasüritused (v.a. distantsõppe perioodil); 

8.6. Klasside ühisüritused ja õppekäigud peavad olema kooskõlastatud kooli juhtkonnaga, 

need võivad toimuda õppepäeva raames ning pikapäevarühma toimumise 

kellaaegadel. 

8.7. Õpilasüritused lõpevad hiljemalt kell 21.00, erandjuhtudel kell 22.00. 

 

III ÕHUTEMPERATUURI MÕJU ÕPPETEGEVUSE KORRALDUSELE 

 

1. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 °C ja kehalise 

kasvatuse tund võimlas, kui õhutemperatuur on vähem kui 18 °C. 

2. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust 

sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri. 

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel 

(ilmateenistus.ee) avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel 

(terviseamet.ee) keskkonnatervise alalehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel. 

3. Õppetunnid võib ära jätta, kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on: 

3.1. miinus 20 °C ja madalam 1.–6. klassis; 

3.2. miinus 25 °C ja madalam 7.–9. klassis. 

4. Madalast õhutemperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse koju saatmise 

võimaluseni erinevaid tegevusi. 

5. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues: 

5.1. 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C; 

5.2. 7.–9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 °C; 

5.3. mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s. 

 

IV ÕPPETÖÖ 

 

1. Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse lähtudes kooli õppekavas sätestatud õpilase 

nädalakoormusest, õppeainete raskusest ja eeldatavatest õpitulemustest. 

2. Paaristunde üldjuhul ei planeerita, välja arvatud tehnoloogiaõpetuse, kunstiõpetuse või 

kehalise kasvatuse tunnid ja juhul, kui on vaja läbi viia suuremahulisi õppeülesandeid 

(näiteks: proovieksam, laboratoorne töö, kirjandi kirjutamine jms). 
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3. Õppepäevas tohib üldjuhul läbi viia ühe kontrolltöö või hindelise arvestuse. 

4. Kontrolltöö või arvestuse toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva 

enne kontrolltöö või arvestuse toimumist. 

5. Ühele õppenädalale võib planeerida kuni kolm kontrolltööd või arvestust. 

6. 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. 

7. 1. klassile antakse koduseid õpiülesandeid üksnes klassiõpetaja ning lapsevanemate 

eelneva kirjaliku kokkuleppe alusel. Koduste ülesannete andmise või mitteandmise 

kokkulepe sõlmitakse õppeaasta esimesel 1. klassi lastevanemate koosolekul. 

8. Pühade- ja koolivaheajajärgseks esimeseks õppepäevaks koduseid ülesandeid ei anta. 

 

V PIKAPÄEVARÜHMADE TÖÖ 

1. Pikapäevarühma töö toimub vastavalt pikapäevarühma tunniplaanile.  

2. Pikapäevarühma tegevus algab üldjuhul tunnist, mis järgneb viimasele õppetunnile. 

3. Pikapäevarühma päevakavas kavandatakse vahetult pärast õppetundide lõppu vähemalt üks 

tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida sisustatakse olenevalt 

ilmastikutingimustest, kas õues või ruumis. 

4. Pikapäevarühma eine on kell 13.25 – 13.35. 

5. Pikapäevarühma tegevus lõppeb hiljemalt kell 16.00. 

 

VI RINGIDE TÖÖ 

 

1. Ringide töö toimub vastavalt direktori kinnitatud ringitöö tunniplaanile. 

2. Ringide tegevused saavad alata üldjuhul tunnist, mis järgneb viimasele õppetunnile. 

3. Ringide tegevus lõppeb hiljemalt kell 21.00 

 

VII KODUÕPPEL OLEV ÕPILANE 

1. Koduõpet reguleerib haridus- ja teadusministri määrus nr 6 „Koduõppe ja haiglaõppe 

tingimused ja kord“, vastu võetud 28.02.2018. 

2. Põhiharidust omandav õpilane, kellele vanem soovib iseseisvalt korraldada oma lapse 

õppetööd, vabastatakse vanema taotluse alusel kooli päevakava ja õppekorralduse kohasest 

õppe- ja kasvatustegevusest. 

3. Koduõpet vanema taotlusel korraldab ja finantseerib vanem, kes vastutab ka õpitulemuste 

saavutamise eest. Kool võimaldab õpilasel kasutada tasuta vähemalt kooli õppekava 

läbimiseks vajalikku õppekirjandust (õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid, töölehti jmt). 

4. Vanema taotlusel koduõppel õppivale õpilasele koostab koduõpet läbiviiv isik koostöös 

kooliga kooli õppekavast lähtudes individuaalse õppekava. Individuaalses õppekavas 

määratakse kindlaks õpetajad, kes kooli poolt kontrollivad õpitulemuste omandamist. 

5. Otsuse vanema taotlusel koduõppe rakendamise kohta teeb kooli õppenõukogu. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/106032018001?dbNotReadOnly=true
https://www.riigiteataja.ee/akt/106032018001?dbNotReadOnly=true

