
KINNITATUD  

Halliste Põhikooli direktori  

käskkirjaga  

 Halliste Põhikooli päevakava  

 I ÜLDSÄTTED  

1. Päevakava koostamisel on arvestatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lg 6, § 38 

lg 2, sotsiaalministri määruse „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja 

õppekorraldusele” § 6, 8, 10 ja 12 ning Halliste Põhikooli kodukorda. 2. Päevakava 

sätestab koolipäeva vältel korraldatavate tegevuste toimumisjärjestuse ja nende ajalise kestuse.  

3. Päevakava reguleerib õppetööd nii kontaktõppe kui ka distantsõppe (e-õppe) ajal.  

II ÕPPETÖÖ KORRALDUS  

1. Koolimaja on avatud koolipäevadel kell 7.00 – 16.30.  

2. Õppetunnid algavad kell 8.15  

3. Õppetunni algust ning lõppu tähistab koolikella helin.  

4. Õppetund kestab 45 minutit ja vahetund 10 minutit, söögivahetund 20 minutit. 5. Õppetund 

on õpilasele kohustuslik juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik. Juhendatud õpe on ka 

kooli määratud teistsugusel viisil toimuv õpe, näiteks loeng, individuaaltund, konsultatsioon, 

e-õpe ja õppekäik vms, mida arvestatakse õppe- ja kasvatustöö osana ning päevakava 

täitmisena.  

6. Õppetöö vormist, mis muudab oluliselt kooli päevakava, informeeritakse õpilasi, töötajaid 

ja vanemaid e-õppeinfosüsteemi (Stuudiumi) kaudu üldjuhul vähemalt 2 päeva ette. 7. 

Distantsõppe (e-õppe) ajal toimub õpe veebikeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka 

õpetaja.  

8. Distantsõppe korral toimub õppetöö tunniplaani järgi, üldjuhul veebitundidena, kasutades 

Google Meet`i. Õpetajad lepivad õpilastega kokku õppe erisused ja üksikasjad. 

 

 

 



Õppetundide ja söögivahetundide kellaajad:  

Hommikupuder  7.30 - 8.15 

1.tund  8.15 - 9.00 

2. tund  9.10 - 9.55 

3. tund  10.05 -10.50 

I söögivahetund 1.- 5. klass 10.50 - 11.10 

4. tund  11.10 - 11.55 

II söögivahetund 6.- 9. klass 11.55 - 12.15 

5. tund  12.15 - 13.00 

Pikapäeva eine 13.00 - 13.15 

6. tund  13.10 - 13.55 

7. tund  14.05 -14.50 

8. tund  15.00 - 15.45 

 
 

9. Koolipäeval võib õpilane enne tundide lõppu koolist lahkuda aineõpetaja, klassijuhataja või 

direktori loal.  

10. Vahetundide ajal võivad õpilased viibida õues kooli territooriumil.  

Tunniplaan  

1. Õppetunnid toimuvad tunniplaani alusel, mis on koostatud lähtuvalt kooli õppekava 

tunnijaotusplaanist ning on kooskõlas Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses lubatud 

õppetundide nädala koormusega.  

2. Tunniplaan on kättesaadav kooli veebilehel ja e-õppeinfosüsteemi (Stuudium) kaudu. 

3. Õpiabirühmade töö toimub vastavalt tunniplaanile õppepäeva kestel. 

4. Koolis toimuvad õppekava toetavad ringitunnid on märgitud kooli tunniplaanis, et õpilasel 



ja lapsevanemal oleks lihtsam päeva planeerida.  

5. Kontrolltööd planeeritakse tunniplaanis alljärgnevalt:  

● õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö,  

● kontrolltöö toimumise aeg tuleb õpilastele teatada vähemalt viis õppepäeva enne 

kontrolltöö toimumist e-õppeinfosüsteemi (Stuudium) kalendris  

● 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.  

Aineõpetajate konsultatsioonitunnid  

1. Konsultatsioonitunnid toimuvad pärast õppetunde ajagraafiku järgi.  

2. Konsultatsioonitundide ajagraafik on kättesaadav kooli veebilehel ja e-õppeinfosüsteemi 

(Stuudium) kaudu ning nähtav koolimajas teadetetahvlil.  

3. Distantsõppel toimuvad konsultatsioonid veebitunnina Google Meet vahendusel vastavalt 

konsultatsioonitundide ajagraafikule või õpetaja ja õpilase individuaalse kokkuleppe järgi.  

Pikapäeva tegevus  

1. Pikapäeva tegevus toimub esmaspäevast reedeni ajavahemikul kell 11.10 – 15.00. 2. 

Pikapäeva tegevus sisustatakse aktiivse kehalise tegevusega, koduste õpiülesannete täitmisega 

ja huvitegevusega.  

Huviringide töö ja õppekavaväline tegevus  

1. Huviringide töö toimub pärast õppetunde.  

2. Huviringide toimumise ajad avaldatakse kooli veebilehel, kus ringitunnid on märgitud 

kooli tunniplaani, et õpilasel ja lapsevanemal oleks lihtsam päeva planeerida. 

3. Kui huviringide tegevus toimub distantsõppe ajal, juhindutakse selleks perioodiks 



kehtestatud reeglitest.  

4. Koosolekud, klassiõhtud, koolipeod ja ühisüritused toimuvad kooskõlastatult kooli 

direktoriga.  

5. Klassiõhtud ja koolipeod peavad olema lõppenud kell 20.30 va direktori eriloal, mil võivad 

õpilasüritused ning -laagrite tegevused lõppeda ka hiljem või toimuda mitmepäevaste 

tegevustena sh ööbimisega.  

6. Distantsõppel viibimise ajal toimuvad koosolekud veebis; klassiõhtuid, koolipidusid jt 

ühisüritusi ei toimu.  

III ÕHUTEMPERATUURI MÕJU ÕPPETEGEVUSE KORRALDUSELE  

1. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 °C ja võimla 

õhutemperatuur on vähem kui 18 °C.  

2. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust 

sõltuvat tuulekülma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri. 

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti Meteoroloogia- ja 

Hüdroloogiainstituudi veebilehel www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete 

ja Tervisekaitseinspektsiooni veebilehel avaldatud tuulekülma indeksi tabeli alusel. 

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv 

välisõhu temperatuur on:  

1) miinus 20 °C ja madalam 1.- 6. klassis;  

2) miinus 25 °C ja madalam 7.- 9. klassis.  

3. Madalast õhutemperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise 

võimaluseni erinevaid tegevusi.  

4. Liikumisõpetuse tunde võib läbi viia õues:  

1) 1.- 6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C; 

2) 7.- 9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 °C; 

3) Mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s. 


