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Tallinna Saksa Gümnaasiumi päevakava 
 

Alusdokumendid: 
Põhikooli ja gümnaasiumiseadus § 25 (6) 
Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele 
[https://www.riigiteataja.ee/akt/124042020009?leiaKehtiv] 

Üldsätted 
 

1. Päevakava sätestab koolipäeva vältel toimuvate tegevuste ajalise järjestuse.  
2. Päevakava täitmisel lähtutakse kehtivatest tervisekaitsenõuetest kooli päevakavale ja 

õppekorraldusele. 

Koolimaja lahtiolekuajad 
 

1. Koolimaja avatakse kell 7.30 ja suletakse kell 22.30.  
2. Koolivaheaegadel on koolimaja üldjuhul avatud kell 8.00 – 20.00, sealhulgas kantselei 

asjaajamiseks 9.00-13.00.  
3. Üldjuhul on koolimaja nädalavahetustel suletud. 

Koolipäeva korraldus 

 
1. Õppetöö algab kell 8.20.  
2. 1.klassi õpilased viibivad kolmanda vahetunni õues.  
3. Üldjuhul lahkuvad õpilased majast pärast õppetundide lõppu, v.a. sihipärane tegevus. 
4. Tunniplaani välised üritused, mis algavad koolis alates kella 16.00 registreeritakse 

majandusjuhi juures.  
5. Õpilasüritused lõpevad hiljemalt kell 21.00.  
6. Aine konsultatsioonid toimuvad aineõpetaja poolt määratud ajal, mis avalikustatakse kooli 

veebilehel. 
7. Õppetunni arvestuslikuks pikkuseks on 45 minutit ning tundide toimumise ajad on: 

1.tund 8.20 – 9.05 
2.tund 9.15 – 10.00 
3.tund 10.20 – 11.05 
4.tund 11.25 – 12.10 
5.tund 12.30 – 13.15 
6.tund 13.35 – 14.20 
7.tund 14.30 – 15.15 
8.tund 15.25 – 16.10 
9.tund 16.20 – 17.05 
10. tund 17.15 – 18.00 
 

8. Söögivahetunnid: 
10.00 – 10.20  
11.05 – 11.25  
12.10 – 12.30  
13.15 – 13.35  
14.00 Pikapäevarühma õpilased 
 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/124042020009?leiaKehtiv


9. Väljaspool õppetunde:  
9.1. töötavad huviala- ja aineringid;  
9.2. toimuvad konsultatsioonid ja järelvastamised;  
9.3. töötab pikapäevarühm;  
9.4. toimuvad õppenõukogu koosolekud;  
9.5. toimuvad õppetoolide ja töörühmade nõupidamised ja koosolekud;  
9.6. toimuvad koolipeod;  
9.7. toimuvad klassiõhtud; 
9.8. muud juhtkonnaga kooskõlastatud üritused. 

Tunniplaan 

 
1. Õppetundide läbiviimine toimub tunniplaani alusel.  
2. Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse lähtuvalt õpilase nädalakoormusest ja 

õppeainete spetsiifikast.  
3. Tunniplaan avalikustatakse elektroonselt kooli kodulehel. 

Pikapäevarühma töökorraldus 

 
1. Tasulise pikapäevarühma töö toimub vastavalt pikapäevarühma päevakavale üldjuhul peale 

tunde 12.00-16:30.  
2. Pikapäevarühma õpilastele on korraldatud toitlustamine kell 14.00, mille eest tasub vanem 

vastavalt toitlustaja hinnakirjale.  

Kooli päevakava distantsõppe puhul 

 
1. Õppetundide ja vahetundide ajalist kestust kajastav loetelu vahetu juhendatud 

õppetegevuse korral  
1.1 Esimene tund algab 8.20.  
1.2. Õppetund toimub tunniplaani alusel ja vaheldub vahetunniga. Vahetunni pikkus on 
vähemalt kümme minutit iga õppetunni kohta.  
1.3. Õppetundide ja vahetundide ajaline kestvus kajastub distantsõppe tunniplaanis.  

2. Õppetegevuste toimumise järjestust kajastav loetelu  
2.1. Õppetegevuste toimumise järjestust kajastav loetelu on esitatud kooli tunniplaanis, kus 
esitatakse õppetundide nimetus, õppetunni toimumise aeg ja ainet õpetav õpetaja. 
Tunniplaan on kättesaadav kooli veebilehel ja elektroonilise õppeinfosüsteemi (eKool) 
kaudu.  

3. Õppetundide ajaline kava  
3.1. Õppetundide ajaline kava koostatakse õppetunni vahetu läbiviija poolt. Õppetunnid 
toimuvad individuaaltunnina, konsultatsioonina, e-õppena. Ajalise kava koostamisel 
juhindutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõikest 5, mille kohaselt õppetunni 
arvestuslikuks pikkuseks on 45 minutit ning vahetunni pikkus peab olema vähemalt kümme 
minutit iga õppetunni kohta.  
3.2. Õpetajad lepivad õpilastega kokku õppe üksikasjad.  

4. Tunniplaani teatavakstegemine  
4.1. Õpilasele kohalduv osa kooli päevakavast, milleks on tunniplaan, tehakse õpilasele ja 
vanemale teatavaks kooli kodukorras sätestatud korras.  

5. Kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestus ja ajaline kestus  
5.1. Õpetajad lepivad õpilastega kokku õppekavavälise tegevuse korralduse üksikasjad. 
Õppekavaväline tegevus on distantsõppe lõppemiseni peatatud.  
5.2. Õpetajad lepivad õpilastega kokku pikapäevarühma tegevuses korralduse üksikasjad. 
Pikapäevarühma tegevus on distantsõppe lõppemiseni peatatud. 


