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PÕLVA KOOLI PÄEVAKAVA  

1. Üldsätted  

1. Koolikohustus on õigus ja kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses 

õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma 

võimete kohaselt. Koolikohustust ei loeta täidetuks, kui õpilane puudub õppest põhjuseta.   

2. Põlva Koolis on õppe- ja kasvatustöö korralduse põhivormiks õppetund. Õppetunnid 

toimuvad koolis või väljaspool kooli õppeekskursiooni või õppekäiguna vastavalt tööplaanile.  

3. Koolis on kõikidel aineõpetajatel määratud oma aine konsultatsiooni (tugiõppe) aeg, 

mis on avalikustatud Stuudiumis ja kooli kodulehel.  

4. Õpilasele kohalduv osa kooli päevakavast, milleks on tunniplaan, tehakse õpilasele ja 

lapsevanemale teatavaks kooli kodukorras sätestatud korras (s.o. Stuudiumis, kooli  

veebilehel).  

2. Õppetundide ja vahetundide ajalist kestust kajastav loetelu vahetu juhendatud 

õppetegevuse korral  

2.1. Esimene tund algab kell 8.00.  

2.2. Õppetund vaheldub vahetunniga. Vahetunni pikkus on vähemalt kümme minutit iga 

õppetunni kohta.  

2.3. Õppetundide ja vahetundide ajaline kestvus kajastub ajakavas:  

Kesk t 25 koolimajas                    Koolimaja tee 1 koolimajas                    Lina t 21 koolimajas  

1.tund   8.00- 8.45                        1.tund   8.00- 8.45                              1.tund   8.00- 8.45                           

2.tund   8.55- 9.40                        2.tund   8.55- 9.40                              2.tund   8.55- 9.40  

5.kl söögivahetund 9.40-10.00 

3.tund   9.50- 10.35                      3.tund   9.50- 10.35                            3.tund   9.50- 10.35  

5.kl  3.tund 10.00-10.45 

söögivahetund 20 minutit          söögivahetund 20 minutit                söögivahetund 20 minutit                 

4.tund   10.55 -11.40                    4.tund  10.55- 11.40                           4.tund  10.55- 11.40                              

söögivahetund 20 minutit           söögivahetund 20 minutit             liikumisvahetund 20 minutit 

      

5.tund   12.00- 12.45                    5.tund 12.00- 12.45                             5.tund 12.00- 12.45  

6.tund   12.55-13.40                     6.tund 12.55 - 13.40                             6.tund 12.55- 13.40  

7.tund   13.45- 14.30                    7.tund 13.50 - 14.35                             7.tund 13.45- 14.30  
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3. Õppetegevuste toimumise järjestust kajastav loetelu   

3.1. Õppetegevuste toimumise järjestust kajastav loetelu on esitatud kooli tunniplaanis, kus 

esitatakse õppetundide nimetus, õppetunni toimumise aeg ja ainet õpetav õpetaja.  

3.2. Tunniplaan on kättesaadav kooli veebilehel ja elektroonilise õppeinfosüsteemi 

(Stuudium) kaudu ning on koolis välja pandud õpilastele nähtaval kohal.  

  

4. Kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestus ja ajaline kestus  

4.1. Aine- ja huvialaringide töö toimub vastavalt huvitegevuse plaanile. Huvialaringide 

töökorralduse kohta saab infot kooli kodulehelt.  

4.2. Koolis töötavad algklasside õpilaste tarvis pikapäevarühmad (E- N kella 16.00-ni, R kella  

15.00-ni).  

4.3. Põhikooli II ja III kooliastme jaoks on õpirühm  (Kesk tn 25 majas,  N kell 13.50- 15.25), 

kus õpilased saavad aineõpetajate koostatud järeltöid teha (registreerides end eelnevalt 

aineõpetaja ja õpirühma õpetaja teavitamiseks Stuudiumis järeltööle).  

Õpirühma võib saata ka õpilasi oma tegemata kodutöid ja õpetaja poolt määratud muid 

õppeülesandeid täitma. Õpirühma saab õpilane ka omal soovil minna kodutöid tegema, kui 

ootab bussi või trenni minekut.  

4.4. Klassi-ja kooliüritused toimuvad vastavalt tööplaanile.  

  

  

  

  

  

  

   


