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KOHILA MÕISAKOOL 

PÄEVAKAVA 

 

Päevakava koostamisel on arvestatud sotsiaalministri määrust (tervisekaitsenõuded kooli 

päevakavale ja õppekorraldusele) nr. 36 

 

1. Õppetunnid ja vahetunnid. 

1.1. Koolimaja avatakse igal koolipäeval kell 8.00. 

1.2. Tunnid algavad igal koolipäeval kell 8.30 

1.3. Vahetunnid kestavad vähemalt 10 minutit. 

1.4. Koolitoitu süüakse kooli söögisaalis või kohvikus “Sofia”   

1.4.1 Lõunavahetunnid: 

I 11.05-11.20 

II 12.05-12.20 

2. Päevakava osa on kooli tunniplaan. 

2.1. Tunniplaani koostamisel lähtutakse määruses esitatud põhimõtetest, erisuste puhul tuuakse 
välja põhjendused. 

2.2. Ühe õppepäeva tunniplaanis vahelduvad humanitaarained reaal- ja oskusainetega arvestusega, 
et üldjuhul on õpilase õpi- ja töövõime suurem päeva esimeses pooles ning teisipäeval ja 
kolmapäeval. 

2.3. Tunniplaani koostatakse lähtudes «Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega» sätestatud õpilase 
nädala õppekoormusest, õppeainete raskusest ja eeldatavatest õpitulemustest. 

2.4. Õppepäevas ei tohi õppetöös olla söögivahetunnist pikemaid vaheaegu. 

2.5. Ühes õppepäevas tohib läbi viia ühe arvestusliku töö või kuni kaks tunnikontrolli või testi. 

2.6. Ühele õppenädalale võib planeerida kuni kolm arvestuslikku tööd. 

2.7. Arvestuslikke töid ei tohi koondada õppenädala, -veerandi, poolaasta või õppeperioodi lõppu. 

2.8. Arvestuslikke töid ei planeerita üldjuhul 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. 

2.9. Paaristunnid on planeeritud, kuid mitte rohkem kui 2 paaristundi päevas. Paaristunde andev 
õpetaja peab tunnid metoodiliselt planeerima sellisena, et need oleksid õpilastele jõukohased.  



2.10. Huvialakoolide tunniplaan on koostatud arvestades põhikooli tunniplaani, et õpilaste 
koolipäeva pikkuks oleks võimalikult optimaalne. 

3. Koolimaja suletakse õppeperioodil pärast majas toimuvate treeningute lõppu hiljemalt kell 22.00 

4. Välis- ja siseõhu temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele. 

4.1. Kui klassiruumi õhutemperatuur langeb alla 19 ºC jäetakse tunnid ära 

4.2. Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu 
temperatuur on miinus 20ºC ja madalam 1.-6. klassis ja miinus 25ºC ja madalam 7.-9. klassis. 

4.3. Kehalise kasvatuse tunde võib talvel õues läbi viia tegelikult toimival õhutemperatuuril: 

1.-4. klassi õpilastel kuni miinus 10 ºC; 

5.-9. klassi õpilastel kuni miinus 15 ºC. 

 

 


