KIVI-VIGALA PÕHIKOOLI PÄEVAKAVA
2019/2020 õppeaasta
1. Kooli päevakaja kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste,
nagu pikapäevarühmas, õpiabirühmades ja huviringides korraldavate tegevuste järjestust ja ajalist
kestust.
2. 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.
3. Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan ning
jaotatakse õpitegevus ühtlaselt õppeaasta õppepäevade vältel.
4. Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase
nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning
eeldatavatest õpitulemustest (tunniplaan avaldatakse päevakava lisana eraldi).
5. Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele
vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm
kontrolltööd. Kontrolltöid ei planeerita 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.
6. Koolimaja on avatud kell 7.45-18.00
7. Õppetunnid algavad kell 8.30
8. Õppetunni kestvuseks on 45 minutit.
9. Õppetundide toimumise ajad on:
1.
8.30 – 9.15
2.
9.25 – 10.10
3.
10.20-11.05
4.
11.15 – 12.00
SÖÖGIVAHETUND (25 minutit)
5.
12.25 – 13.10
6.
13.20 – 14.05
7.
14.15 – 15.00
8.
15.05 – 15.50
10. Igal koolipäeva hommikul 8.05 – 8.25 pakutakse koolisööklas hommikuputru
11. Pärast õppetundide lõppu toimuvad:
• pikapäevarühm
• huviringid vastavalt töögraafikule
• konsultatsioonid
• järelaitamistunnid
• üritused
• üksikud huviringid võivad toimuda ka õhtusel ajal
12. Pikapäevarühma toimumise ajad:
• esmaspäev 6.-8.tund
• teisipäev 4.t ja 6.-8. tund
• kolmapäev (5.-8.tund)
• neljapäev (3.-7.tund)
• reede (5.-6.tund)
Pikapäevarühma päevakavas kavandatakse võimalusel vahetult pärast õppetundide lõppu vähemalt üks
tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida sisustatakse olenevalt ilmastikutingimustest,
kas õues või ruumis.
Kaugemalt õpilased lahkuvad koolist õpilasbussiga, mis väljub kooli juurest:
Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev – 16.00
Neljapäev - 15.10
Reede 14.10

