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TARTU ALEKSANDER PUŠKINI KOOLI 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 Tartu Aleksander Puškini Kooli kodukorda.  

2. Päevakava sätestab koolipäeva vältel korraldatavate tegevuste toimumisjärjestuse ja nende 

ajalise kestuse.  

 

II. ÕPPETÖÖ KORRALDUS  

1. Koolimaja on avatud tööpäevadel kell 7.15–21.00.  

2. Õppetunnid algavad kell 8.00 ja toimuvad tunniplaani alusel järgmistel aegadel: 

1. tund   8.00–8.45 

2. tund   8.55–9.40 

  I söögivahetund (1.–3. klass) 

3. tund 10.00–10.45 

         II söögivahetund (4.–6. klass); liikumisvahetund kooliõues (1.–3. klass) 

4. tund 11.05–11.50 

         III söögivahetund (7.–9. klass); liikumisvahetund kooliõues (4.–6. klass) 

5. tund 12.10–12.55 

6. tund 13.10–13.55 

7. tund 14.05–14.50 

8. tund 15.00–15.45 

3. Tunniplaan on päevakava osa, mille koostamise aluseks on kooli õppekava tunnijaotusplaan. 

Tunniplaan on kättesaadav kooli veebilehel ja kooli infostendil. 

4. Õpiabirühmade töö toimub vastavalt tunniplaanile õppepäeva kestel. 

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

direktori loal.  

6. Vahetundide ajal võivad õpilased viibida õues kooli territooriumil.  

 



III. AINEÕPETAJATE KONSULTATSIOONITUNNID 

Ainekonsultatsioonid toimuvad pärast õppetunde ajagraafiku alusel, mis avalikustatakse kooli 

veebilehel. Ainekonsultatsioonid võivad toimuda õpetaja ja õpilase individuaalse kokkuleppe 

järgi koolis või e-keskonnas. 

 

IV. PIKAPÄEVA TEGEVUS  

Pikapäevarühm töötab koolis 1.–4. klassi õpilastele. Pikapäevarühma võetakse õpilased vanema 

avalduse alusel. Pikapäevarühma tegevus sisustatakse aktiivse kehalise tegevuse, koduste 

õpiülesannete täitmise ja huvitegevusega ning see toimub vastavalt pikapäevarühma päevakavale 

ajavahemikul 11.00–15.00. 

 

V. HUVIRINGIDE TÖÖ JA ÕPPEKAVAVÄLINE TEGEVUS 

1. Ringitöö toimub pärast õppetunde (va mudilaskoor ja inglise keele ring 2. klassis). Ringide 

tegevus toimub ringide tööajagraafiku alusel, mis avalikustatakse kooli veebilehel.  

2. Õppekäigud, muuseumitunnid, olümpiaadid, võistlused jmt tegevused arvestatakse õppe- 

ja kasvatustöö osana ning päevakava täitmisena. 

3. Õpilasüritused ja klassiõhtud lõpevad hiljemalt kell 21.00, va ööbimisega üritused. 

4. Üritustest, mis muudavad oluliselt kooli päevakava, informeeritakse õpilasi, töötajaid 

ja vanemaid e-õppeinfosüsteemi vahendusel vähemalt 3 päeva ette.  


