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PÕLVA KOOLI PÄEVAKAVA DISTANTSÕPPE AJAKS 

1. Üldsätted 

1.1. 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.  

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

toimuvad koolis või väljaspool kooli, sh õpilase elukohas vastavalt tunniplaanile. 

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

on avalikustatud Stuudiumis ja kooli kodulehel. Konsultatsioonid toimuvad õpetaja ja õpilase 

poolt kokkulepitud vormis. 

1.4. 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 

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

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 
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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 

 

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. 

 

4. Õppetundide ajaline kava 

4.1. Õppetundide ajaline kava koostatakse õppetunni vahetu läbiviija poolt. Õppetunnid 

toimuvad individuaaltunnina, konsultatsioonina, e-õppena.  

4.2. Õpetajad lepivad õpilastega kokku õppe üksikasjad. 

 

5. Kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestus ja ajaline kestus 

 

5.1. Õppekavaväline tegevus on distantsõppe lõppemiseni peatatud. 

5.2. Pikapäevarühma tegevus on distantsõppe lõppemiseni peatatud. 

 

 


