LÜGANUSE KOOLI PÄEVAKAVA
Kinnitatud 7. detsember 2020
direktori käskkirjaga nr 1.2/7
I

ÜLDSÄTTED

Päevakava sätestab koolipäeva vältel korraldatavate tegevuste toimumisjärjestuse ja nende
ajalise kestuse.
Päevakava koostamisel on arvestatud õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest
tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning
õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja –meetodeid.
Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan ning
jaotatakse õpitegevus ühtlaselt õppeaasta vältel.
Ühe õppepäeva tunniplaanis vahelduvad üldjuhul humanitaarained reaal- ja oskusainetega
arvestusega, et õpilase õpi- ja töövõime on suurem päeva esimeses pooles ning teisipäeval ja
kolmapäeval.
II

ÕPPETUNDIDE JA VAHETUNDIDE AJAD

Õppetunnid algavad üldjuhul kell 8.00 vastavalt direktori käskkirjaga kinnitatud tunniplaanile.
Õppetund vaheldub vahetunniga, mis on vähemalt 10-minutiline.
Tunnid toimuvad järgmistel kellaaegadel:
I tund 8.00 – 8.45
Hommikupuder 8.45-9.05
II tund 9.05 – 9.50
III tund 10.00 – 10.45
IV tund 10.55 – 11.40
Söögivahetund 11.40-12.00
V tund 12.00 – 12.45
VI tund 12.55 – 13.40
VII tund 13.50 – 14.45
Ringide töö toimub üldjuhul pärast õppetunde vastavalt ringide tunniplaanile.
Ainekonsultatsioonid toimuvad pärast õppetunde vastavalt konsultatsioonide graafikule.
Väljaspool õppetunde:
töötavad ringid;
toimuvad konsultatsioonid;
töötab pikapäevarühma;
toimuvad õppenõukogu koosolekud;
toimuvad erinevate töörühmade nõupidamised;
toimuvad koolipeod jt klassivälised üritused vastavalt kooli ürituste plaanile;
toimuvad klassiõhtud.
Õpilasüritused lõpevad hiljemalt kell 22.00.

III ÕHUTEMPERATUURI MÕJU ÕPPETEGEVUSE KORRALDUSELE
1. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 °C ja võimla
õhutemperatuur on vähem kui 18 °C.
2. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust
sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.
Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti Meteoroloogia- ja
Hüdroloogiainstituudi veebilehel www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete
ja Tervisekaitseinspektsiooni veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel
https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/inimesele/haridusasutused/tuule-kulma-indeks
Õppetunnid võib ära jätta, kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
2.1. miinus 20 °C ja madalam 1.–6. klassis;
2.2. miinus 25 °C ja madalam 7.–9. klassis.
3. Madalast õhutemperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise
võimaluseni erinevaid tegevusi.
4. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
4.1. 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C;
4.2. 7.–9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 °C;
4.3. mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.
IV ÕPPETÖÖ
Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse lähtudes kooli õppekavas sätestatud õpilase
nädalakoormusest, õppeainete raskusest ja eeldatavatest õpitulemustest.
Paaristunde üldjuhul ei planeerita, välja arvatud tööõpetuse või kehalise kasvatuse tunnid ning
juhul, kui on vaja läbi viia suuremahulisi töid (nt. proovieksamid, laboratoorseid töid).
Ühes õppepäevas tohib üldjuhul läbi viia ühe kontrolltöö või arvestuse.
Kontrolltöö või arvestuse toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne
kontrolltöö või arvestuse toimumist.
Ühele õppenädalale võib planeerida kuni kolm kontrolltööd või arvestust.
1. klassis koduseid õpiülesandeid ei anta.
Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.
V PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖ
Pikapäevarühma töö toimub vastavalt pikapäevarühma päevakavale.
VI RINGIDE TÖÖ
Ringide töö toimub vastavalt ringitöö tunniplaanile.
VII ÕPIABIRÜHMADE TÖÖ
Õpiabirühma töö toimub vastava tunniplaani alusel.
VIII KODUÕPPEL OLEVA ÕPILASE TÖÖ
Koduõppel oleva õpilase töö toimub vastavalt temale koostatud tunniplaanile.

IX PÄEVAKAVA OSALISE JA DISTANTSÕPPE KORRAL
Osalise distantsõppe korral toimuvad distantsõppe tunnid õpetajate juhendamisel läbi ekeskkonna üksikutes klassides või kooliastmetes. Täieliku distantsõppe korral on kõik klassid
distantsõppel ning õpilasi juhendatakse läbi e-keskkonna.
Osalise distantsõppe ajal toimub õppetöö vastavalt kehtivale tunniplaanile.
Täieliku Distantsõppe ajal toimub õppetöö selleks puhuks koostatud tunniplaani alusel.
Tunniplaan edastatakse õpilastele ja õpetajatele eKooli kaudu ja kooli kodulehel.
Et õpilane saaks oma aega plaanida, antakse kõik distantsõppe ülesanded ja suunised
tundideks eKooli tunnikirjelduste osas eelmise koolipäeva õhtul hiljemalt kell 20.00
Videotunnid toimuvad vastavalt selleks perioodiks kehtestatud tunniplaanis märgitule.
Videotunde ei ole vaja läbi viia osalise distantsõppe perioodil ainetes, mis toimuvad kord
nädalas. Videotunni toimumine märgitakse eKoolis tunniteemana. Videotunni toimumisest
annab aineõpetaja teada vähemalt päev enne tunni toimumist.
Täieliku distantsõppe korral ei toimu huviringide ega pikapäevarühma tööd.
Pikapäevarühma nimekirjas olevatel õpilastel on soovi korral võimalik abi saamiseks
pöörduda pikapäevarühma õpetaja poole kell 12.00-15.00 telefoni või e-maili teel.
Nii osalise kui ka täieliku distantsõppe ajal kehtivad aineõpetajate konsultatsiooniajad.
Aineõpetajate poole on võimalik konsultatsiooni saamiseks pöörduda plaanis märgitud
kellaaegadel elektrooniliste kanalite kaudu. Konsultatsioonide ajad on kirjas kooli kodulehel.
Õpiabi osutamine toimub vastavalt õpiabi tunniplaanile elektrooniliste kanalite kaudu,
vajadusel ka kontaktõppena kaitsemaske kasutades, võimaluse korral õuesõppeklassis.
TUNDIDE AJAD täieliku distantsõppe ajal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

tund 9.00-9.45
tund 10.00-10.45
tund 11.00-11.45
tund 12.00-12.45
tund13.00-13.45
tund 14.00-15.00
tund 15.00-15.45

Lisa 1
2020/21. õppeaasta tunniplaan
Edasteakse eKooli ja kooli kodulehe vahendusel
Lisa 2
Pikapäevarühma päevaplaan
Edastatakse kooli kodulehe kaudu
Lisa 3
Konsultatsioonide ajad
Edastatakse kooli kodulehe kaudu

Lisa 4
2020/21. õppeaasta tunniplaan koos online-tundide (videotundide) aegadega täieliku
distantsõppe ajal
Edastatakse eKooli ja kooli kodulehe vahendusel

