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PUURMANI MÕISAKOOLI PÄEVAKAVA
I ÜLDSÄTTED
1. Päevakava sätestab õppetegevuste ning õppekavaväliste tegevuste järjestuse ja ajalise
kestuse.
2. Päevakava täitmisel lähtutakse kehtivatest tervisekaitsenõuetest kooli päevakavale ja
õppekorraldusele
3. Koolimaja lahtioleku aeg:
koolimaja avatakse kell 7.30 ja suletakse kell 17.00
4. Üldjuhul on koolimaja nädalavahetusel suletud.
5. Õppetöö algab koolimajas kell 8.10.
6. Koolivaheaegadel on koolimaja avatud kell 9.00 – 13.00.
7. Ringide tegevus algab üldjuhul pärast õppetunde.
8. Ainekonsultatsioonid toimuvad aineõpetaja poolt määratud ajal.
9. Õpilasüritused lõpevad üldjuhul hiljemalt kell 22.00.
10. Üldjuhul lahkuvad õpilased koolimajast pärast õppetundide lõppu, v.a. kooli poolt
õpilastele korraldatud tegevuse puhul.
II ÕPPETUNDIDE AJAD JA SÖÖGIVAHETUNNID
8.10 – 8.55 I tund
9.05 – 9.50 II tund
10.00 – 10.45 III tund
10.45 – 11.05 söögivahetund (I-VIII klass)
11.05 – 11.50 IV tund
11.50 – 12.05 söögivahetund (IX klass)
12.05 – 12.50 V tund
13.00 – 13.45 VI tund
13.45 – 13.55 söögivahetund (pikapäevarühm)
13.55 – 14.40 VII tund
14.45 – 15.30 VIII tund
Vahetundidel on õpilastel võimalus viibida õues.
Üldkorrapidajad on igal vahetunnil oma vaatlusalal.
III TUNNIPLAAN
1. Õppetundide läbiviimine toimub tunniplaani alusel.
2. Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse lähtuvalt kooli õppekavas määratud õpilase
nädalakoormusest.
3. Tunniplaan kehtestatakse eraldi haldusdokumendina.
IV KOOLI POOLT ÕPILASTELE KORRALDATUD TEGEVUSED
aineringid
huviringid
konsultatsioonid
pikapäevarühm
arenguvestlused
töökoosolekud

klassi- ja kooliüritused
õppereisid ja väljasõidud
V PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖ
Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse välja vanema taotluse alusel direktori
käskkirjaga. Pikapäevarühma töös osaleb rühma kuuluv õpilane pärast tema tunniplaanis
olevate õppetundide lõppu.
Pikapäevarühma päevakava on järgmine:
11.05 – 11.50 joonistamine, lauamängud
11.50 – 12.05 vahetund
12.05 – 12.50 organiseeritud vaba aeg õpetaja juhendamisel õues
12.50 – 13.00 vahetund
13.00 – 13.45 õppimistund (huviringid)
13.45 – 13.55 EINE
13.55 – 14.40 õppimistund (huviringid)
14.40 – 14.45 vahetund
14.45 – 15.30 organiseeritud vaba aeg õpetaja juhendamisel õues (huviringid)
15.30 – õpilaste bussile saatmine (vastavalt vajadusele).
Reedeti saadetakse õpilased bussile kell 14.45.
VI HUVIRINGIDE TÖÖ
Ringide töö toimub vastavalt ringitöö tunniplaanile.
VII ÕPILASTE TRANSPORDI KORRALDUS
Õpilaste transpordi marsruudi ja kellaajad fikseerib Põltsamaa vallavalitsus enne õppeaasta
algust; teave avaldatakse kooli kodulehel.

