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Vaida Põhikooli päevakava 
 
 
I Üldsätted 

1. Päevakava kehtestab koolipäeva vältel toimuvate tegevuste ajalise järjestuse. 
2. Päevakava täitmisel lähtutakse kehtivatest terviskaitsenõuetest kooli päevakavale ja 

õppekorraldusele.  
3. Koolimaja on avatud õpilastele tööpäeviti alates 07.15 – 17.00. Õpilastele, kes 

osalevad huviringides, trennides või on muud koolivälised õpetajate ja juhendajate 
poolt organiseeritud üritused, on koolimaja avatud kuni 21.00. Õueterritooriumil on 
õpilastele tagatud järelevalve õppe-ja kasvatustöö ajal. Peale koolipäeva lõppu on 
õpilane kooli territooriumil vaba aega veetmas vanemate kooskõlastusel ja iseseisvalt 
(nt skate väljak, korv-, võrk-ja jalgpall, välitennis jms) suhtudes kooli ja Rae 
Spordikeskuse varasse heaperemehelikult, skate väljakut kasutades järgides 
ohutusnõudeid (kiiver, põlvekaitsmed jms).  

4. Puhkepäevadel on koolimaja suletud. 
5. Koolivaheaegadel on koolimaja avatud tööpäevade graafiku alusel. 
6. Õppetöö algab kell 08.15. 
7. Õppetund on õppetöö korraldamise põhivorm. Õppetund on kooli päevakavas või 

õpilasele koostatud individuaalses õppekavas juhendatud õppeks ettenähtud 
ajavahemik. Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, näiteks loeng, 
individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja 
oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui 
ka õpetaja. Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub 
vahetunniga. Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võib 
toimuda järjest, ilma vahetunnita. Vahetunni pikkus on vähemalt kümme minutit iga 
õppetunni kohta. Söögivahetunni pikkus on 20 minutit. 

8. Põhikooli õpilase suurim lubatud nädala õppekoormus õppetundides on: 
- 1. klassis 20; 
- 2. klassis 23; 
- 3. ja 4. klassis 25; 
- 5. klassis 28; 
- 6. ja 7. klassis 30; 
- 8. ja 9. klassis 32. 

9. Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi on häiritud ja kui välisõhu 
temperatuur on: 
- Miinus 20° C ja madalam 1.-6.klass 
- Miinus 25° C ja madalam 7.-9.klass 



Kehtestatud direktori 19.09.2016 käskkirjaga nr 1-2/1 

2 

 

Madalamast õhutemperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse 
kojusaatmise võimaluseni erinevaid üldarenduslikke tegevusi. 

10. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues: 
1.-6.klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10° C, 
7.-9.klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15° C, 
Mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s. 

11. Õpilase arengu toetamiseks pakutakse koolis aineõpetajate poolt konsultatsioone, 
mis toimuvad aineõpetajate poolt määratud ajal. Konsultatsioonide ajad on kooli 
koduleheküljel. 

 
II Tundide ja söögivahetundide ajakava 
 

tund kellaaeg 

1. 08.15 – 09.00 

2. 09.10 – 09.55 

3. 10.05 – 10.50 

 söögivahetund  
1.-4. klass 

4. 11.10 – 11.55 

 söögivahetund 
5.-9.klass 

5. 12.15 – 13.00 

6. 13.10 – 13.55 

7. 14.05 – 14.50 

8. 15.00 – 15.45 

 
III Õppetöö 
 

1. Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli 
poolt ettenähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele. Õpilase päevakava ja tunniplaani 
muudatused tehakse vanemale teatavaks kas õpilaspäeviku ja/või  klassijuhataja 
kaudu (eKool, e-post) või kodulehel. 

2. Õppe-ja kasvatustegevuse alusdokumendiks on kooli õppekava. Kooli õppekava 
koostamise aluseks on võetud põhikooli riiklik õppekava ja kooli arengukava, 
arvestades piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning 
kasutatavaid ressursse. Kooli õppekava on avalik dokument, mis asub kodulehel, välja 
prinditud kujul kooli kantseleis. 
 

III Tunniplaan  
 

1. Õppetundide läbiviimine toimub tunniplaani alusel. 
2. Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse lähtuvalt õpilase nädalakoormusest ja 

õppeainete spetsiifikast. Tunniplaan on kättesaadav kooli kodulehel.  
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IV Sihipärane tegevus pärast õppetunde 
 

- Õpilaste osalemine erinevates huviringides. 
- Ainealased konsultatsioonid. 
- Õpilaste osalemine pikapäevarühmas. 
- Klassijuhatajate poolt arenguvestluste läbiviimine, individuaalsete vestluste 

läbiviimine. 
- Tugiteenuste osutamine. 
- Personali ja erinevate huvigruppide töökoosolekud. 
- Klassi-ja kooliüritused. 
- Koduõppel oleva õpilase õppetöö toimub vastavalt temale koostatud 

tunniplaanile ja ajakavale. 
 
V Pikapäevarühma päevakava 
 

1. Pikapäevarühm 1.-4. klassi õpilastele alustab tööd peale tunde, pärast tunniplaanilist 

õppetööd esmaspäevast reedeni kella 17.00ni. 

2. Pikapäevarühma õpilastele on korraldatud toitlustamine ajavahemikul 14.00  - 14.15, 

mille eest tasub vanem vastavalt hinnakirjale, mis kehtestatud Rae Vallavalitsuse 

määrusega. 

3. Pikapäevarühma õppe- ja kasvatustööd reguleerib direktori poolt kinnitatud 

pikapäevarühma töökorraldus. Info kooli kodulehel.  

 
VI Huviringide töö 
 
Huviringide töö toimub vastavalt ajagraafikule. Täiendav informatsioon kooli kodulehel. 
 
VII Bussiliiklus, koolibuss   http://www.peatus.ee  
 
Õpilasliinide marsruudid (R3, R5) ja kellaajad koostatakse koostöös Rae Vallavalitsusega 
enne õppeaasta algust ja avaldatakse kooli kodulehel.  
 
 
 
 
 
 
   

http://www.peatus.ee/

