Kehtestatud direktori käskkirjaga 30.08.2022 nr 65

Saverna Põhikooli päevakava
Päevakava kehtestatakse ”Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 25 lõike 6 ning
sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määruse nr 36 ”Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja
õppekorraldusele” alusel.
Päevakava eesmärk on õpilaste vaimse ja füüsilise tervise säilitamine ning õppe- ja
kasvatustegevusest tulenevate ebasoodsate mõjude vähendamine.
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Päevakava sätestab koolipäeva vältel korraldatavate tegevuste toimumisjärjestuse ja
nende ajalise kestuse.
1.2. Päevakava koostamisel on arvestatud õpilase vanusest ja füsioloogilistest
iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete
raskust ning õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja -meetodeid.
1.3. Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan
ning jaotatakse õpitegevus ühtlaselt õppeaasta vältel.
1.4. Ühe õppepäeva tunniplaanis vahelduvad üldjuhul humanitaarained reaal- ja
oskusainetega arvestusega, et õpilase õpi- ja töövõime on suurem päeva esimeses
pooles ning teisipäeval ja kolmapäeval.
2. ÕPPETUNDIDE JA VAHETUNDIDE AJAD
2.1. Kooli välisuksed avatakse 8.00 ja suletakse viimasena lahkuva koolitöötaja poolt.
2.2. Õppetunnid algavad üldjuhul kell 8.30. Õppetunnid toimuvad vastavalt kooli
kodulehel avaldatud tunniplaanile
2.3. Õppetunni pikkus on 45 minutit, vahetund 10 minutit, söögivahetund kuni 20 - 25
minutit.
2.4. Õppetundide ja söögivahetundide kellaajad:
08.30 – 09.15 1. tund
09.25 – 10.10 2. tund
10.20 – 11.05 3. tund
11.05 – 11.30 söögivahetund
11.30 – 12.15 4. tund
12.15 – 12.35 söögivahetund
12.35 – 13.20 5. tund
13.30 – 14.15 6. tund
14.25 – 15.10 7. tund
14.50 – 15.20 pikapäevarühma eine

15.20 – 16.05 8. tund
2.5. Huviringid toimuvad vastavalt kooli kodulehel avaldatud ringide tunniplaanile.
2.6. Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine toimub vastavalt abiõpetaja,
sotsiaalpedagoogi, eripedagoogi, pikendatud õppe ja lihtsustaud õppe tunniplaanidele.
2.7. Ainekonsultatsioonid toimuvad aineõpetaja poolt määratud ajal konsultatsioonide ja
järelvastamise ajakavale, mis on nähtav kooli kodulehel.
2.8. Pikapäevarühm töötab vastavalt kooli kodulehel avaldatud pikapäevarühma
päevakavale.
2.9. Õpilasüritused ja klassiõhtud lõpevad hiljemalt kell 21.00 va. erandkorras toimuv
öökool.
3. ÕPPETÖÖ
3.1. Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt konkreetse klassi või õpilase jaoks
kooli poolt ette nähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele.
3.2. Klassi ja õpilase päevakava ning muudatused selles tehakse teatavaks õpilasele ja
vanemale kooli kodulehe, e-päeviku ja klassijuhataja kaudu.
3.3. Ühes õppepäevas tohib läbi viia ühe kontrolltöö.
3.4. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne
kontrolltöö toimumist.
3.5. 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.
3.6. Ühele õppenädalale võib planeerida kuni kolm kontrolltööd.
3.7. Esimeses klassis koduseid õpiülesandeid ei anta.
3.8. Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid
ei anta.
4. ÕHUTEMPERATUURIMÕJU ÕPPETEGEVUSE KORRALDUSELE
4.1. Õppetunnid viiakse üle teise ruumi või jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur
on vähem kui 19° C ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18° C.
4.2. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse
koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat
välisõhu temperatuuri.
4.3. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel
http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja
Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.
4.4. Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult
toimiv välisõhu temperatuur on:
4.4.1. miinus 20° C ja madalam 1.–6. klassis;
4.4.2. miinus 25° C ja madalam 7.–9. klassis.
4.5. Madalast õhutemperatuurist hoolimata kooli tulnud lastele korraldatakse
kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.
4.6. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
4.6.1. 1. - 6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus
10° C;

4.6.2. 7. - 9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus
15° C;
4.6.3. mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

