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LISA

TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI PÄEVAKAVA
Alusdokumendid:
 Põhikooli ja gümnaasiumiseadus § 25 (6)
 Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele
[https://www.riigiteataja.ee/akt/117072015008]

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

2. KOOLIMAJA LAHTIOLEKU AJAD:
Koolimaja avatakse kell 7.30 ja suletakse kell 22.30.
Koolivaheaegadel on koolimaja üldjuhul avatud kell 8.00 – 20.00, sealhulgas kantselei asjaajamiseks
9.00-13.00.
Üldjuhul on koolimaja nädalavahetustel avatud 10-19.

3. KOOLIPÄEVA KORRALDUS
Õppetöö algab kell 8:00.
Üldjuhul lahkuvad õpilased majast pärast õppetundide lõppu, v.a. sihipärane tegevus.
Tunniplaani välised üritused, mis algavad koolis alates kella 16.00 registreeritakse majandusjuhi
juures.
Õpilasüritused lõpevad hiljemalt kell 22.30.
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Ainekonsultatsioonid toimuvad aineõpetaja poolt määratud ajal, mis avalikustatakse kooli veebilehel.
Õppetunni arvestuslikuks pikkuseks on 45 minutit ning tundide toimumise ajad on:
1. tund
2. tund
3. tund
4. tund
5. tund
6. tund
7. tund
8. tund
9. tund
10. tund

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
10.00 - 10.45
11.05 - 11.50
12.10 - 12.55
13.15 - 14.00
14.10 - 14.55
15.05 - 15.50
16.00 - 16.45
16.55 - 17.40

Söögivahetunnid:
9.40 - 10.00
10.45 - 11.05
11.50 - 12.10
12.55 - 13.15
14.00 Pikapäevarühma lapsed

Väljaspool õppetunde:
11.1 töötavad huviala- ja aineringid;
11.2 toimuvad konsultatsioonid ja järelvastamised;
11.3 töötavad pikapäevarühmad;
11.4 toimuvad õppenõukogu koosolekud;
11.5 toimuvad erinevate töörühmade nõupidamised ja kooliastme nõukodade koosolekud;
11.6 toimuvad koolipeod;
11.7 toimuvad klassiõhtud
11.9 Muud juhtkonnaga kooskõlastatud üritused

4. TUNNIPLAAN
Õppetundide läbiviimine toimub tunniplaani alusel.
Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse lähtuvalt õpilase nädalakoormusest ja õppeainete
spetsiifikast.
Tunniplaan avalikustatakse elektroonselt kooli kodulehel.
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5. ÕPPETÖÖ:
Ühes õppepäevas tohib üldjuhul läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltööd registreeritakse vähemalt viis
päeva enne toimumist e-koolis kontrolltööde kalendris ja teatatakse õpilastele.
Ühele õppenädalale võib üldjuhul planeerida kuni kolm kontrolltööd.
1. klassis koduseid õpiülesandeid ei anta.
Pühadejärgseks õppepäevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.

6. PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS
Tasulise pikapäevarühma töö toimub vastavalt pikapäevarühma päevakavale üldujul peale tunde
12.00-16:30.
Pikapäevarühma õpilastele on korraldatud toitlustamine kell 14.00, mille eest tasub vanem vastavalt
toitlustaja hinnakirjale.
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