Kinnitatud
direktori käskkirjaga 02.09.2020 nr 1-5/275
TALLINNA MUSTJÕE GÜMNAASIUMI PÄEVAKAVA
1.

Üldsätted

1.1. Päevakava kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõike 6, § 38 lõike 2,
sotsiaalministri määruse „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” § 6,
8, 10 ja 12.
1.2. Päevakava sätestab koolipäeva vältel korraldatavate tegevuste toimumisjärjestuse ja nende
ajalise kestuse.
1.3. Päevakava koostamisel on arvestatud õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest
tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning
õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja -meetodeid.
1.4. Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan ning
jaotatakse õpitegevus ühtlaselt õppeaasta õppepäevade vältel.
1.5. Õppepäeva tunniplaanis vahelduvad humanitaarained reaal- ja oskusainetega arvestusega, et
üldjuhul on õpilase õpi- ja töövõime suurem päeva esimeses pooles ning teisipäeval ja
kolmapäeval.
2.

3.

Õppetundide ajad ja söögivahetunnid
Erika 7A/Karjamaa 18
hoone

Karjamaa Põhikooli
hoone

Tallinna Õismäe Vene
Lütseumi hoone

1.tund 08:30 – 09:15

1.tund 8:15 – 9:00

söögivahetund 20 minutit

2.tund 09:25 – 10:10

söögivahetund 20 minutit

1.tund 14:20 – 15:00

3.tund 10:20 – 11:05

2.tund 9:10 – 9:55

2.tund 15:05 – 15:45

söögivahetund 25 minutit

3.tund 10:15 – 11:00

3.tund 15:55 – 16:35

4.tund 11:30 – 12:15

4.tund 11:20 – 12:05

4.tund 16:45 – 17:25

5.tund 12:25 – 13:10

5.tund 12:25 – 13:10

5.tund 17:30 – 18:10

6.tund 13:20 – 14:05

6.tund 13:30 – 14:15

6.tund 18:15 – 18:55

7.tund 14:15 – 15:00

söögivahetund 20 minutit

8.tund 15:05 – 15:50

7.tund 14:25 – 15:10

Õppetundide ja vahetundide ajalist kestust kajastav loetelu distantsõppe korral

3.1. Kui klassile rakendatakse tuuniplaanijärgset distantsõpet, siis õpe toimib vastavalt
tunniplaanile, kus õppetund vaheldub vahetunniga, sh söögivahetunniga.
3.2. Kui klassile ei rakendata tunniplaanijärgset õpet, siis toimib õpe vastavalt õpetaja antud
juhisele.
3.3. Õppetunde ajaline kava koostatakse õppetunni vahetu läbiviija poolt, kui õppetunnid
toimuvad individuaaltunnina, konsultatsioonina, e-õppena ja õppekäiguna.
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3.4. Distantsõppe korral lepivad õpetajad õpilastega kokku õppe üksikasjad ning teavitavad
sellest elektroonilise õppeinfosüsteemi kaudu.
3.5. Distantsõppe korral võivad õpetajad õpilastega kokku leppida õppe korraldamise
tsükliõppena, teavitades selle korraldusest eKooli kaudu.
4.

Tunniplaan ja õppetöö

4.1. Õppetundide läbiviimine toimub tunniplaani alusel.
4.2. Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse lähtudes kooli õppekavas sätestatud õpilase
nädalakoormusest, õppeainete raskusest ja eeldatavatest õpitulemustest.
4.3. Õppetunnid algavad koolikellaga. Et õpilastel oleks võimalik täita hügieeninõudeid ja jõuda
järgmisesse tundi õigeaegselt, reguleerib kehalise kasvatuse tunni lõppu õpetaja järgmiselt:
spordisaalides ja staadionil 5 minutit ning ujulas ja suusatunnis 7 minutit enne tunni lõppu.
4.4. Paaristunde üldjuhul põhikoolis ei planeerita, välja arvatud tööõpetuse või kehalise
kasvatuse tunnid ning juhul, kui on vaja läbi viia suuremahulisi töid (nt. proovieksamid,
laboratoorseid töid).
4.5. Igal klassil on tunniplaanis klassijuhataja tund üks kord nädalas.
4.6. Ühele õppenädalale võib planeerida kuni kolm kontrolltööd või arvestust. Kontrolltöid ei
planeerita õppepäeva esimesele ning viimasele tunnile, v.a. juhul, kui õppeaine on
tunniplaanis esmaspäeval või reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase
tunnina.
4.7. Kontrolltöö või arvestuse toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva
enne kontrolltöö või arvestuse toimumist.
4.8. Ühele õppenädalale võib planeerida kuni kolm kontrolltööd või arvestust.
4.9. 1. klassis koduseid õpiülesandeid ei anta.
4.10. Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.
4.11. Õpilasele kohalduv osa kooli päevakavast, milleks on tunniplaan, tehakse õpilasele ja
vanematele teatavaks kooli kodukorras sätestatud korras.
4.12. Distantsõppes rakendatav tunniplaan tehakse teatavaks eKooli kaudu.
5.

Õppekavaväline tegevus pärast õppetunde

•

aineringid;

•

huviringid;

•

konsultatsioonid;

•

pikapäevarühmad;

•

arenguvestlused;

•

töökoosolekud

•

klassi- ja kooliüritused.

Õppekavaväline tegevus on distantsõppe perioodil peatatud, välja arvatud juhul, kui
õppekavaväline tegevus on tehniliselt ja sisuliselt võimalik õpilaste ja õpetaja vahelisel
kokkuleppel distantsõppena.
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6.

Õhutemperatuuri mõju õppetegevuse korraldusele

6.1. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19° C ja võimla
õhutemperatuur on vähem, kui 18° C.
6.2. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust
sõltuvat tuulekülma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.
Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel
www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti
veebilehel avaldatud tuulekülma 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.
6.3. Madalast õhutemperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise
võimaluseni erinevaid tegevusi.
6.4. Kehalise kasvatuse tunde võib õues läbi viia: 1.-6. klassi õpilastele tegelikult toimival
välisõhu temperatuuril kuni miinus 10° C; 7.-9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu
temperatuuril kuni miinus 15° C; Mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.
7.

Pikapäevarühmade töö

7.1. Pikapäevarühmade töö toimub vastavalt dokumendile „Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi
pikapäevarühmade töökorraldus ja päevakava“.
7.2. Pikapäevarühma tegevuste toimumise järjestust kajastav loetelu ning nende ajaline kestus
klassiti on esitatud pikapäevarühma tegevuste kavas.
7.3. Pikapäevarühma tegevuste kava on kättesaadav kooli veebilehe kaudu: www.mjg.ee.
8.

Huviringide töö

8.1. Huviringide töö toimub vastavalt ringitöö tunniplaanile.
8.2. Huviringide töö kestus lähtub ringitunni spetsiifikast ja osaleva õpilase vanusest.
8.3. Huviringi tundude järjestus ja ajaline kestus klassiti on kättesaadav kooli veebilehe kaudu:
www.mjg.ee.
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