
SILLAMÄE KANNUKA KOOLI (SH PIKAPÄEVARÜHMA) PÄEVAKAVA 

KEHTESTATUD Sillamäe Kannuka  Kooli direktori 01.09.2020. a käskkirjaga nr 1-2/1a. Õiguslik 

alus: Kooli päevakava kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõike 6 alusel, mille 

kohaselt kooli päevakava kehtestab direktor ning § 38 lõike 2 alusel, mille kohaselt pikapäevarühma 

päevakava kehtestab direktor. 

1. Üldsätted 

1.1. Õigusaktidest tulenevalt esitatakse kooli päevakavas: 

1.1.1. Õppepäeva vältel koolis õpiülesannetega seotud õppetegevuste toimumisjärjestust 

ning nende ajalist kestust kajastav loetelu (PGS § 25 lg 6; Tervisekaitsenõuded 

kooli päevakavale ja õppekorraldusele § 3 p 1). 

1.1.2. Vahetundide, sh toitlustamiseks ettenähtud vahetundide, ajaline kestus (PGS § 24 lg 

5; Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis § 4 lg 1). 

1.1.3. Tunniplaan, mis on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades 

sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli 

õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest ning kajastab 

õpikoormuse vaheldumist (Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja 

õppekorraldusele § 6 lg 2; § 10 lg 1). 

1.1.4. Kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste, nagu pikapäevarühmas, 

ringides ja stuudiotes korraldatavate tegevuste järjestus ja ajaline kestus (PGS § 25 

lg 6). 

1.2. Kooli päevakavas esitatakse ka pikapäevarühma päevakava, milles esitatakse: 

1.2.1. Pikapäevarühmas korraldatavate tegevuste toimumisjärjestust ning nende ajalist 

kestust kajastav loetelu (Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele 

§  p 1). 

1.2.2. Aeg koduste õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvitegevuseks 

(PGS § 38 lg 2). 

1.2.3. Vahetult pärast õppetundide lõppu vähemalt üks tund õpilase eale vastavat 

kehaliselt aktiivset tegevust, mida sisustatakse olenevalt ilmastikutingimustest, kas 

õues või ruumis (Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele § 12 

lg 1). 

1.2.4. Täiendavat eine- või lõunasööki (Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja 

õppekorraldusele § 12 lg 2). 
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2. Õppetundide ja vahetundide ajalist kestust kajastav loetelu vahetu juhendatud õppetegevuse 

korral 

2.1. Esimene tund algab 8.15. 

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

õppetunni kohta. 

2.3. Sotsiaalministri 15. jaanuari 2008. a määruse nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele 

koolieelses lasteasutuses ja koolis“ § 4 lõike 1 kohaselt peab söögiaeg koolis olema 

vähemalt 15 minutit. Õigusaktiga sätestatakse söömisele kuluv minimaalne aeg, mitte 

söögivahetunni pikkus. 

2.4. Õppetundide ja vahetundide ajaline kestvus kajastub tunniplaanis järgmiselt 

1. tund 8.15 – 9.00 

vahetund 10 minutit 

2. tund 9.10 – 9.55 

söögivahetund 20 minutit 

3. tund 10.15 – 11.00 

söögivahetund 20 minutit 

4. tund 11.20 – 12.05 

söögivahetund 20 minutit 

5. tund 12.25 – 13.10 

vahetund 10 minutit 

6. tund 13.20 – 14.05 

vahetund 10 minutit 

7. tund 14.15 – 15.00 

vahetund 10 minutit 

8. tund 15.10 – 15.55 
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Söögiplaan 

9.00 – 9.10 Piim 

1.klass – 8.klass 

9.55 – 10.15 1-3 kl. 

11.00 – 11.20 4-6 kl. 

12.05 – 12.25 7-9kl. 

13.10 – 13.20 pärastlõunane tee 

2.5. Juhul, kui klass/õpilane on karantiinis/haigestub, viib õpetaja õppetunde kaugkooli järgi 

vastavalt kooli graafikule. 

3. Õppetundide ajaline kava 

3.1. Õppetundide ajaline kava koostatakse õppetunni vahetu läbiviija poolt, kui õppetunnid 

toimuvad individuaaltunnina, konsultatsioonina, e-õppena ja õppekäiguna. 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. 

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. Õppekavaväliste tundide, sh huviringi tundide järjestus ja ajaline kestus: 

‒ Ringid tunniplaan on kättesaadav kooli veebilehel. 

‒ Koolis töötavad inglise keele süvaõppe klassid (АСЕ klassid). АСЕ klasside tunniplaan 

on kättesaadav kooli veebilehel. 

5.2. Õpetajate konsultatsioonide ajakava ja vastuvõtuajad on kättesaadavad kooli veebilehel. 

6. Pikapäevarühma päevakava 

6.1. Pikapäevarühma tegevuste toimumise järjestust kajastav loetelu ning nende ajaline kestus 

klassiti on esitatud pikapäevarühma tegevuste kavas. Pikapäevarühma tegevuste kavas on 

ette nähtud: a) aeg puhkuseks vabas õhus ja huvitegevuseks; b) kehaliselt aktiivne tegevus, 

mida sisustatakse olenevalt ilmastikutingimustest kas õues või ruumis; c) aeg koduste 

õpiülesannete täitmiseks; d) täiendav söök (oode); e) vahetunnid tegevuste vahel. 
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Pikapäevarühma tegevuste kava: 

1. klass, E – R 

12.25 – 14.05 pärastlõunane tee 

värskes õhus viibimine 

mängud, vaba tegevus 

õppimine, lugemine, joonistamine, käeline tegevus 

huvialaringides osalemine 

2., 3., 4. klassid, E – R 

13.10 – 14.05 pärastlõunane tee 

värskes õhus viibimine 

mängud, vaba tegevus 

õppimine, lugemine, joonistamine, käeline tegevus 

huvialaringides osalemine 

 


