
Võnnu Keskkooli päevakava 

 

Aluseks  «Rahvatervise seaduse» § 8 lg2 p3 ja «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 25 ning 

kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestust ja 

ajalist kestust. 

               Kinnitatud dir.kk. nr 27, 29.10.2018 

§ 1. Üldnõuded 

Võnnu Keskkooli päevakava eesmärk on õpilaste vaimse ja füüsilise tervise säilitamine ning 

õppe- ja kasvatustegevusest tulenevate ebasoodsate mõjude vähendamine. 

PÄEVAKAVA   KORRALDUS 

1. Kooli päevakava koostamisel on arvestatud õpilaste vanusest ja füsioloogilistest 

iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust 

ning õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja –meetodeid.  

2. Kooliväsimuse vältimiseks kajastab tunniplaan õpikoormuse vaheldumist ning jaotab 

õpitegevuse ühtlaselt õppeaasta vältel.  

3. Ühe õppepäeva tunniplaanis vahelduvad reaalained humanitaar- ja oskusainetega 

arvestusega, et üldjuhul on õpilase õpi- ja töövõime suurem päeva esimeses pooles ning 

teisipäeval ja kolmapäeval. Õppetöö toimub direktori käskkirjaga kinnitatud tunniplaani 

alusel. 

 

ÕPPETUNNI JA VAHETUNNI PIKKUS 

1.   8.30 – 9.15 

2.   9.25 – 10.10 

3. 10.20 – 11.05 

4. 11.25 – 12.10 

5. 12.30 – 13.15 

6. 13.25 – 14.10 

7. 14.20 – 15.05 

8. 15.15 – 16.00 

 

 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=13351102&id=13336544%21pr8lg2p3
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=13351102&id=13332410%21pr25lg7


 

§ 2. Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele 

(1) Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla 

õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC. 

(2) Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse 

koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu 

temperatuuri. 

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

välisõhu temperatuur on: 

1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis; 

2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis. 

(4) Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse 

kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi. 

(5) Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues: 

1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC; 

2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC; 

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

(6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja 

hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste 

andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel. 

[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]  

 

§ 3. Kontrolltööde planeerimine 

1. Ühes õppepäevas tohib põhikoolis läbi viia ühe kontrolltöö või kuni kaks tunnikontrolli 

või testi. 

2. Ühele õppenädalale võib põhikoolis planeerida kuni  kolm  kontrolltööd 

3. Kontrolltöid ei tohi koondada õppenädala, -veerandi, poolaasta või õppeperioodi lõppu. 

4. Kontrolltöid ei planeerita põhikoolis 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 ja viimase tunnina. 

5. Paaristunde planeeritakse põhikoolis tööõpetuse ja käsitöö tundideks ning juhul, kui on 

vaja läbi viia suuremahulisi arvestuslikke või laboratoorseid töid. 

§ 4. Kodused õpiülesanded 

1) 1. klassis koduseid õpiülesandeid ei anta. 

2) Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid 

õpiülesandeid ei anta. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13244242


 

 

§ 5. Pikapäevarühma päevakava 

1)Pikapäevarühma päevakavas kavandatakse vahetult pärast õppetundide lõppu vähemalt üks 

tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida sisustatakse olenevalt 

ilmastikutingimustest, kas õues või ruumis. 

 

Aeg  Tegevus 

12.30 Saabumine rühma. 

12.30-

13.15 

Tegevused õues. Lauamängude 

mängimine, joonistamine, 

meisterdamine. 

13.15-

14.00 

Koduste õpiülesannete täitmine, 

õpilaste suunamine 

huvialategevusse. 

14.00-

15.30 

Õpilaste individuaalne 

arendamine: lugemine, käeline 

tegevus, erinevad mängud 

klassis ja õues, õppimine. 

 

 

 


