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1. ÜLDSÄTTED  

1.1. Päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste 

tegevuste järjestust ja ajalist kestust.   

1.2. Päevakava eesmärk on õpilase vaimse ja füüsilise tervise säilitamine.  
1.3. Päevakava koostamisel on arvestatud õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest 

tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning 

õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja -meetodeid.  

1.4. Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan 

ning jaotatakse õpitegevus ühtlaselt õppeaasta õppepäevade vältel.  

 

 

2. PÄEVAKAVA  

2.1. Õppetunnid algavad üldjuhul kell 8.15 vastavalt õppepäeva tunniplaanile.  

2.2. Õppetund vaheldub vähemalt 10-minutilise vahetunniga, söögivahetund on 20- 

minutiline.  

2.3. Tundide ja vahetundide ajakava on toodud kooli kodulehel 

(https://keilakool.ee/tunniplaan/) 

2.4. Ainekonsultatsioonid toimuvad pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal või 

kokkuleppel (https://keilakool.ee/koolipere/opetajad/) .  

2.5. Kooli õppekavas ette nähtud õppekäigud võivad toimuda kokkuleppel tundide ajal.  

2.6. Väljaspool õppetunde:  

2.6.1. töötavad huviringid;  

2.6.2. toimuvad konsultatsioonid;  

2.6.3. töötavad pikapäevarühmad;  

2.6.4. toimuvad klassiõhtud ja muud õpilasüritused;  

2.6.5. viiakse läbi õppekavaväliseid tegevusi.  

2.7. Õpilasüritused kooli ruumides lõppevad üldjuhul hiljemalt kell 21.00.  

2.8. Õpilane ei lahku koolipäeva jooksul omavoliliselt kooli territooriumilt.  

 

 

3. ÕPPEKOORMUS  

3.1. Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse lähtudes kooli õppekavas sätestatud 

õpilase nädalakoormusest, õppeainete raskusest ja eeldatavatest õpitulemustest  

(https://keilakool.ee/tunniplaan/).  

3.2. Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning 

kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita. Vahetunni pikkus on 

vähemalt 10 minutit iga õppetunni kohta.  

https://keilakool.ee/tunniplaan/
https://keilakool.ee/koolipere/opetajad/
https://keilakool.ee/tunniplaan/


3.3. Igal klassil on üks kord nädalas tunniplaanis klassijuhataja tund (algklassides 1.-4.  

klassis toimub kasvatuslik tegevus kogu koolipäeva vältel, seega eraldi tundi 

klassijuhataja tunniks ei viida läbi).  

3.4. Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse 

õpilastele vähemalt 5 õppepäeva enne kontrolltöö toimumist.   

3.5. Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd.  

3.6. Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele või 

viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja 

reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.  

3.7. Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei 

anta.  

 

4. PIKAPÄEVARÜHMADE TÖÖ   

4.1. Pikapäevarühma  töö  toimub  vastavalt  pikapäevarühmade  päevakavale 

 

1. rühm  

12:15 - 12:30 kogunemine  

12:30 - 13:30 koduste õpiülesannete täitmine, lugemine, joonistamine, meisterdamine 

13:45 – 14:15 söömine  

14:15 - 16.00 mängud õues, jalutamine  

 

2. rühm  

13:15-13:35 kogunemine  

13:45 – 14:15 söömine  

14:15 - 14:45 koduste õpiülesannete täitmine, lugemine, joonistamine, meisterdamine 

14.50 - 16:00 mängud õues, jalutamine 

 

5. RINGIDE TÖÖ  

5.1. Kooli huviringid on tasuta või osaliselt kaasfinantseeritavad ja toimuvad vastavalt 

huviringide plaanile (https://keilakool.ee/kool/huviringid/).  

 

6. KODUÕPPEL OLEVA ÕPILASE ÕPPETÖÖ  

6.1. Koduõppel oleva õpilase töö toimub temale koostatud individuaalse õppekava alusel.  

 

https://keilakool.ee/kool/huviringid/


7. INDIVIDUAALÕPPEL OLEVA ÕPILASE ÕPPETÖÖ  

7.1. Individuaalõppel oleva õpilase töö toimub temale koostatud individuaalse õppekava 

alusel.  

 

8. DISTANTSÕPE TOIMUB KEHTIVA TUNNIPLAANI ALUSEL  

9. MITTESTATSIONAARNE ÕPE  

9.1 Õppetunnid toimuvad teisipäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti ning õppetunnid algavad 

teisipäeval ja neljapäeval kell 16.20 ja laupäeval kell 8.15.  

9.2 Õppetöö toimub paaristundidena (paaristund kestab arvestuslikult 80 minutit) ning 

õppetunnid vahelduvad vähemalt 10-minutiliste vahetundidega.  

9.3 Tundide ja vahetundide ajakava on toodud kodulehel: 

https://keilakool.ee/kool/mittestatsionaarne-ope/  

9.4 Ainekonsultatsioonid toimuvad kokkuleppel aineõpetajatega teisipäeviti ja neljapäeviti.  

https://keilakool.ee/kool/mittestatsionaarne-ope/

