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Virtsu Kooli õpilaste päevakava
1. Kooli päevakava on õppepäeva vältel koolikohustuse täitmiseks koolis
õpiülesannetega

seotud

tegevuste

ja

pikapäevarühmas

korraldatavate

tegevuste toimumisjärjestust ning nende ajalist kestust kajastav loetelu. (PGS
§25 lg 6)
2. Päevakava koostamise aluseks on „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja
õppekorraldusele“ RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007] ja koolikorralduse
võimalused Virtsu Koolis.
3. Kooli päevakava koostamisel on arvestatud õpilase vanusest ja füsioloogilistest
iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust,
õppeainete raskust ning õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja meetodeid.
4. Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav
tunniplaan ning jaotatakse õpitegevus ühtlaselt õppeaasta õppepäevade vältel.
5. Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades
sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud
kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.
Tunniplaani kehtestab kooli direktor käskkirjaga iga õppeaasta alguses.
6. Õppepäeva tunniplaanis vahelduvad humanitaarained reaal- ja oskusainetega
arvestusega, et üldjuhul on õpilase õpi- ja töövõime suurem päeva esimeses
pooles ning teisipäeval ja kolmapäeval.
7. Koolimaja on avatud tööpäeviti kella 7:45 – 16:00.
8. Õppetöö algab kell 8:10.
9. Iga õppetund algab eelkellaga 2 minutit enne tunni algust.
10. Tunni pikkus on 45 minutit. Kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma
vahetunnita.
11. Vahetunni pikkus on 10 minutit iga õppetunni kohta, v.a söögivahetunnid.
12. Tundide ja söögivahetundide ajakava
1. tund
2.tund
3.tund
4.tund

8:10 – 8:55
9:05 – 9:50
10:00 – 10:45 / seejärel lähevad 1.- 6. klass sööma
10:55 – 11:40 (7.-9. kl)/ seejärel lähevad 7. – 9. klass sööma
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4.tund
5. tund
6.tund
7.tund
8.tund

11:05 – 11:50 (1.-6. kl)
12:05 – 12:50
13:00 – 13:45
13:55 – 14:40
14:50 – 15:30

13. Õppetunnid toimuvad põhiliselt ainekabinettides, v.a. algklasside osas.
Võimalusel ja vajadusel võivad tunnid toimuda vabas õhus või mujal (nt
projektõppepäevad, õppereisid jms).
14. Pikapäevarühma toimumisajad ja täpse päevakava kehtestab kooli direktor
käskkirjaga iga õppeaasta alguses.
15. Kõneravi- ja õpiabirühma tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile ja
tugispetsialisti olemasolule.
16. Koolipäeva ajal ja pärast õppetundide lõppu toimuvad:
-

Huviringid,

-

Konsultatsioonid,

-

Järelaitamistunnid,

-

Koosolekud,

-

Klassiõhtud*,

-

Koolipeod*,

-

Ühisüritused*.

* toimuvad kooli direktori või vallavalitsusega kooskõlastatult.
17. Huviringide loetelu ja toimumise ajad ning huviringidega seotud kulude
tasustamise korda kehtestab kooli direktor oma käskkirjaga iga õppeaasta
alguses. Vajadusel on kooli juhtkonnal õigus teha muudatused õppeaasta
jooksul kooskõlas hoolekoguga.
18. Klassivälised üritused lõpevad põhikooliõpilastele hiljemalt kell 22:00.
Kokkuleppel kooli direktori ja/või vallavanemaga võib ürituse mõjuvatel
põhjustel lõpetada hiljem.
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