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RIDALA PÕHIKOOLI PÄEVAKAVA
2021/2022
Kooli päevakava kajastab õppepäeva vältel koolikohustuse täitmiseks koolis õpiülesannetega seotud
tegevuste ja pikapäevarühmas korraldatavate tegevuste toimumisjärjestust ning nende ajalist kestust.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Koolis on viiepäevane töönädal.
Koolimaja on avatud tööpäeviti kell 7.00 – 16.00.
Õppetöö algab kell 8.00.
Tunni pikkus on 45 minutit.
Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetunni pikkus on 20 minutit.
Tundide ajad:
Jrk
1.tund
2.tund
3.tund
Söögivahetund
4.tund
5.tund
6.tund
Koolieine
7.tund
8.tund

Aeg
8.00 - 8.45
8.55 – 9.40
9.50 – 10.35
10.35 – 10.55
10.55 – 11.40
11.55 – 12.40
12.50 – 13.35
13.35 – 13.50
13.50 – 14.35
14.40– 15.25

7. Õppetunnid toimuvad kooli direktori poolt kinnitatud tunniplaani alusel.
8. Koolis pakutakse õpilastele pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena järelevalvet
ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete
täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel. Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava
kehtestab kooli direktor.

9. Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud kooli õppekava läbimist toetav või muu
õppekavaväline tegevus. Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid,
sealhulgas huviringid ja kunstistuudio.
Huviringide toimumise ajad kajastuvad õppealajuhataja poolt koostatud tunniplaanis ning
ringide töö toimub üldjuhul pärast õppetunde.
10. Õpilasüritused lõppevad hiljemalt kell 21.30.
11. Õhutemperatuuri mõju õppetegevuse korraldusele.
10.1. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 °C ja
võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 °C.
10.2. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse
koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu
temperatuuri.
Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel
www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste ja Tervisekaitseinspektsiooni

veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.
Õppetunnid võib ära jätta, kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
miinus 20 °C ja madalam 1.–6. klassis;
miinus 25 °C ja madalam 7.–9. klassis.
10.3. Madalast õhutemperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse koju
saatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.
10.4. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C;
7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 °C;
mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.
12. Koolibusside väljumise ajad:
Nädalapäev
Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede

Kellaaeg
14.40
15.35
15.35
15.35
13.40

13. Ootamatutel ja eriolukorraga seotud keerulistel juhtudel koolimajas õppetööd ei toimu.
Õppekorraldus eriolukorras toimub kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
14. Kooli töökorraldus eriolukorras (distantsõpe Covid-19 perioodil) on lahti kirjutatud Ridala
Põhikooli kodukorras (Lisa 1) ning sellega saab tutvuda kooli kodulehel.

