Risti Põhikooli päevakava
Kehtestatud direktori 09.09.2020 käskkirjaga nr 1-5/7 (Lisa 1)

I Üldosa
1. Päevakava kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sotsiaalministri
27.03.2001 määruse nr 36
„Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja
õppekorraldusele” alusel.
2. Päevakava sätestab koolipäeva ajalise korralduse.
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.
4. Päevakava osa on tunniplaan. Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse tunniplaan
õpikoormuse vaheldumist kajastavalt. Õppepäeva tunniplaanis vahelduvad
humanitaarained reaal- ja oskusainetega arvestusega, et üldjuhul on õpilase õpi- ja
töövõime suurem päeva esimeses pooles ning teisipäeval ja kolmapäeval. Tunniplaan
avalikustatakse STUUDIUMis ja kooli veebilehel. Tunniplaani muudetakse vastavalt
vajadusele.

II Koolipäeva korraldus
1. Koolimaja uksed avatakse koolipäevadel hiljemalt kell 7.45.
2. Üleriided ja välisjalatsid jäetakse garderoobi.
3. Õppetöö algab 8.15.
4. Õppetunni alguseks antakse kaks koolikella.
5. Esimene koolikell on õpilasele märguandeks klassi juurde liikumisel.
6. Teine koolikell on õppetunni alustamiseks.
7. Tunni lõpetab õpetaja.
8. Tunni pikkus on üldjuhul 45 minutit.
9. Koolikell heliseb programmeeritud kooliraadio süsteemi alusel.
10. Tunnid toimuvad alljärgnevalt:
1. 8.15 - 9.00
2. 9.10 - 9.55
3. 10.10 - 10.55
Söögivahetund (koolilõuna): 10.55 - 11.25
4. 11.25 - 12.10
5. 12.20 - 13.05
6. 13.15 - 14.00
Söögivahetund (eine): 14.00 - 14.15
7. 14.15 - 15.00
8. 15.10 - 15.55
11. Koolimaja suletakse 18.00.

12. Toitlustamine toimub kooli sööklas kahes vahetuses. Kell 10:55 - 11:10 söövad 1.-3.
klasside õpilased ning kell 11:10 - 11:25 söövad 4.-9. klasside õpilased. Koolilõuna on
õpilastele tasuta. Soovijatel on võimalik saada tasulist einet kell 14.00.
13. Pikapäevarühma tööd juhib pikapäevarühma õpetaja. Pikapäevarühm töötab
esmaspäeviti, teisipäeviti, kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti 4.-8. tunni ajal
pikapäevarühma plaani alusel, mida muudetakse vastavalt vajadusele.
14. Õpetajate konsultatsioonide ajad on avaldatud kooli veebilehel.
15. Koolipsühholoogi vastuvõtt toimub psühholoogi tunnikava alusel, mille koostamisel
lähtutakse teenuse vajadusest ja tunniplaanist.
16. Eripedagoogi tunnid toimuvad eripedagoogi tunniplaani alusel, mille koostamisel
lähtutakse teenuse vajadusest ja tunniplaanist.
17. Õpiabirühma tunnid toimuvad õpiabiõpetaja tunniplaani alusel, mille koostamisel
lähtutakse õpiabi vajadusest ja tunniplaanist.
18. Ringide töö toimub peale õppetunde vastavalt ringide ajakavale, mis on avaldatud
kooli veebilehel.
19. Arvutiklassi on võimalik kasutada õppeotstarbel klassijuhataja või aineõpetaja loal.
20. Risti raamatukogu on võimalik kasutada kõigil koolis tegutsevatel inimestel
raamatukogu lahtioleku aegadel.
21. Risti Põhikooli õpilastel on võimalik kasutada spordisaali, staadioni ja jõusaali õpetaja
või treeneri loal ning juuresolekul.
22. Klassivälised üritused lõpevad hiljemalt kell 22.00.

