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KINNITATUD MUUDATUSED 

direktori 14.09.2015 

käskkirjaga nr 1-1/65 

 

Tallinna Pae Gümnaasiumi päevakava 

I Üldosa  

1. Tallinna Pae Gümnaasiumi (edaspidi kool) päevakava on kooskõlas sotsiaalministri 

määrusega „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“. 

2. Kooli päevakava kehtestamise eesmärgiks on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt 

mõjuv ja arendav õppekeskkond, millega tagatakse õpilase vaimse ja füüsilise tervise 

säilitamine ning õppe- ja kasvatustegevusest tulenevate ebasoodsate mõjude vähendamine.  

3. Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste 

huviringides korraldatavate tegevuste järjestust ja ajalist kestust.  

II Õppepäeva korraldus 

4. Koolimaja on õppepäevadel avatud (v.a suveperioodil ja koolivaheaegadel) kell 7.30 – 21.00. 

Laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel on koolimaja suletud. Sisenemiseks ja 

väljumiseks kasutatakse kooli peaust.  

5. Valvelaud on õppepäevadel avatud kell 7.30 - 21.00. Valvelauas registreeritakse külaliste 

viibimine koolis. Valvelauda viiakse koolimajast leitud esemed, ning sinna on võimalik jätta 

õpetajatele või kaasõpilastele teateid ja pisipakke.  

6. Garderoob avatakse kell 7.30. Garderoobi jäetakse üleriided ja välisjalatsid. Koolipäevaks 

vajalik võetakse kaasa. Garderoobiboksid on tundide ajal lukustatud ja võtit omab ainult 

garderoobitöötaja. Õpilaste ja kooli töötajate kadunud asjade eest kool materiaalselt ei 

vastuta. Isiklike asjade säilimise eest vastutab õpilane ja kooli töötaja ise. 

7. Kantselei on avatud õpilaste ja vanemate teenindamiseks (tõendite ja dokumentide 

väljastamine) kell 9.00 - 16.00.  

8. Õpetajad tulevad kooli kell 7.45. Igapäevaselt on ametis 10 korrapidajaõpetajat: hommikuti 

koridoris/garderoobis, vahetundidel koridoris ja söögisaalis. Korrapidajaõpetaja tuleb kooli 

kell 7.40. 

9. Õpilase arengu toetamiseks ja toimetuleku jälgimiseks on koolis rakendatud logopeedi, 

koolipsühholoogi ja sotsiaaltöötaja teenus igal õppepäeval. Kõneravi- ja õpiabirühma tunnid 

toimuvad vastavalt tunniplaanile. 

10. Pärast õppetundide lõppu toimuvad: konsultatsioonid, järelaitamistunnid, koosolekud, 

klassiõhtud. 

11. Õppepäeva jooksul koolis haigestunud õpilane saab meditsiinilist abi kooli tervisekabinetist. 

Kooliõde võtab vastu õppepäevadel kell 8.00 – 16.00.  

12. Raamatukogu on avatud õppepäevadel kell 9.00-17.00. Raamatukogu lugejad on kõik 

õpilased ja koolitöötajad. Raamatukogus laenutatakse teavikuid tasuta. 

III Õppetöö korraldus 

13. Õppetöö toimub kahes koolihoones: Tallinna Pae Gümnaasiumis aadressil Pae tn 5 ja 

Tallinna Sikupilli Keskkoolis aadressil Kivimurru tn 9. 

14. Sikupilli keskkoolis õpivad keelekümblusklasside 1.- 4. klasside õpilased. 

15. Õppetunnid algavad mõlemas koolis kell 8.00. Õppetunni algust ning lõppu tähistab 

koolikella meloodia: esimene kell õpilastele, teine kell õpetajatele. Õppetund kestab 45 
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minutit, mis vaheldub esimesel 4. tunnil 20 minutilise söögivahetunniga, edaspidi 10 

minutilise vahetunniga. Õppetunni lõpetab õpetaja. 

16. Õppetunnid toimuvad I kooliastmel põhiliselt koduklassides, II, III kooliastmel ja 

gümnaasiumis aineklassides või arvutiklassis. Kehaline kasvatus toimub võimlas või sobiva 

ilma korral õues. 

17. Tunni läbiviimise ekskursiooni vormis, õppekäiguna väljaspool kooli ruume kooskõlastab 

klassijuhataja direktoriga vähemalt nädal enne selle toimumist. Klassijuhataja või aineõpetaja 

esitab õpilaste nimekirja koos gruppi saatvate isikutega, arvestusega üks saatja 10-14 õpilase 

kohta. Õpetaja poolt läbiviidud instruktaaži ohutu käitumise kohta tänaval kinnitab õpilane 

allkirjaga. Grupi saatjad vastutavad laste elu ja tervise eest.  

18. Õppepäeva pikim vaheaeg on söögivahetund. Söögivahetunni pikkuseks on 20 minutit ja 

toimub esimesel, teisel, kolmandal ja neljandal vahetunnil.  

19. Õppetundide ajad, vahetundide kestus, söögivahetund: 

I vahetus 

1.tund 8.00-8.45 söögivahetund 20 minutit 

2.tund 9.05-9.50 söögivahetund 20 minutit 

3.tund 10.10-10.55 söögivahetund 20 minutit  

4.tund 11.15-12.00 söögivahetund 20 minutit 

5.tund 12.20-13.05 10 minutit 

6.tund 13.15-14.00 15 minutit 

7.tund 14.15-15.00 10 minutit 

8.tund 15.10-15.55  

 

Toitlustamise kord 

1. vahetund 8.45-9.05 1.a, 1.b, 1.e, 2.b, 3.a, 3.b 

2. vahetund 9.50-10.10 2.a, 2.e, 4.b, 4.b, 4.d, 5.a, 5.b 

3. vahetund 10.55-11.15 5.c, 5.d, 6.a, 6.b, 6.c, 7.b, 7.c 

4. vahetund 12.00-12.20 7.a, 8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.b, 9.c 

Gümnaasiumiklasside õpilased lõunatavad nende jaoks sobival 3. või 4. vaheajal. 

20. Toitlustamine Sikupilli koolihoones toimub 1.- 2. klassi õpilastele kell 8.45-9.05 ja 3.-4. 

klassidele kell 9.50-10.10. 

21. Koolipuhvet on avatud kell 9.00-14.00. 

IV Tunniplaani koostamise ja kontrolltööde planeerimise kord 

22. Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või 

väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna vastavalt tunniplaanile.  

23. Õppetunnid koolis toimuvad kooli direktori poolt kinnitatud tunniplaani ja ruumide 

jaotusplaani kohaselt. Vastav teave on avalikustatud kooli veebilehel ja e-koolis. 

24. Asendusi ja muudatusi tunniplaanis on õigus teha ainult õppealajuhatajal. Asendustest teatab 

õpilastele aineõpetaja või klassijuhataja. 

25. Õppepäevas viiakse läbi üks kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele 

vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. 

26. Õppenädalas on kuni kolm kontrolltööd. 

27. 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. 
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V Kodused õpiülesanded 

28. Koduseid õpiülesandeid ei anta 1. klassis. 

29. Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta. 

VI Õppekavaväliste ürituste ja ringitööde korraldus 

30. Õppekavavälised ürituste ja huviringide tööd korraldab kooli huvijuht koos ringijuhtidega. 

Valikus on loomingulised huviringid, aine-, võõrkeele-, spordiringid. Teave huviringidest, 

nende ajakavast ja ringijuhtidest on avalikustatud kooli veebilehel ning infostendil. 

31. Õppekavavälised üritused ja ringitööd toimuvad esmaspäevast reedeni peale õppetundide 

lõppu ning lõpevad õpilastele hiljemalt kell 19.00. Kui tunniplaan võimaldab, siis toimuvad 

keeleringi tunnid hommikuti 1. tunni ajal, ringitööst vabad õpilase tulevad kooli 2. tunniks. 

32. Väljaspool kooli toimuvatele üritustele ja tegevustele minnakse koos õpetajaga ning 

käitutakse nii, et ei kahjustata oma kooli mainet.  

VII Arenguringi „Liberi“ töökorraldus 

33. Arenguring „Liberi“ on mõeldud 1. – 7. klassi õpilastele, kes soovivad tuge õppetööst vaba 

aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist 

huvialategevusele. 

34. Arenguringi „Liberi“  planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest 

iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste soovidest. 

35. Arenguringi „Liberi“ tööd korraldab õppealajuhataja koostöös klassijuhatajatega. 

36. Õpilane arvatakse ringitöö õpilaste nimekirja üldjuhul üheks õppeaastaks ja arvatakse sealt 

välja lapsevanema taotluse alusel direktori käskkirjaga. 

37. Avaldusele märgib lapsevanem, millistel päevadel ja mitu tundi nädalas laps ringitöös osaleb. 

Kool sõlmib lapsevanemaga lepingu. Iga kalendrikuu lõpus saadab Tallinna Haridusameti 

raamatupidamine vastavalt  avaldusel märgitud tundidele lapsevanemale arve. 

38. Ringis osalevad õpilased saavad vastavalt vanema soovile ja rahaliste vahenditele täiendava 

lõunasöögi kell 13.00-14.00. 

39. Vahetult pärast õppetundide lõppu on päevakavas kavandatud algklasside õpilastele üks tund 

õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust õues. 

40. Ringitöö ajaline kestus on esmaspäevast reedeni järgmiselt: 

1) Esimeste klasside 1. rühm kell 12.00-15.00; 

2) Esimeste klasside 2. rühm kell 12.00-17.30; 

3) 2.- 4. klasside õpilased kell 13.00-16.00;  

4) 5.-7. klassi õpilased esmaspäevast kuni neljapäevani kell 13.00-16.00. 

5) Sikupilli keskkoolis õppivad õpilased esmaspäevast kuni reedeni kell 13.00-16.00. 

VIII Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele 

41. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla 

õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC. 

42. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust 

sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri. 

43. Õppetunnid jäävad ära, kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on: 

1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis; 
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2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis; 

3) madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse 

kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi. 

44. Kehalise kasvatuse tunde viiakse läbi 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. 


