Kooskõlastatud Põlva põhikooli õppenõukogu nr 4 25.08.2021 koosoleku poolt.
Kooskõlastatud Tartu põhikooli õppenõukogu nr 4 30.08.2021 koosoleku poolt.
Kooskõlastatud Tartu Luterliku Peetri Kooli nõukogu 26.08.2021 e-koosoleku poolt.
Kooskõlastatud MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool 27.08.2021 e-üldkoosoleku poolt.
Kehtestatud direktori 31.08.2021 käskkirjaga nr 392-21.

Tartu Luterliku Peetri Kooli põhikooli ja Põlva Jakobi Kooli päevakava õppeaastal 2021/2022
Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste
järjestust ja ajalist kestust. Õpilasel on õigus ja kohustus (st koolikohutust) täita õpiülesandeid ja
osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes. Päevakava
koostamisel ja rakendamisel lähtutatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, põhikooli riiklikust
õppekavast, kooli päevakavale ja õppekorraldusele esitatud tervisekaitsenõuetest ning kooli
alusdokumenditedest.
Tunniplaan(id) – koos Tartu Peetri Huvikooli ja õpiabirühma tunniplaaniga – on päevakava lisa ja
koostatud lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava
alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.
Distantsõppe perioodil on juhendatud õpe tagatud õppekavas ettenähtud mahus. Õppekavaväliste
tegevuste (pikapäevarühm, huviringid) toimumise distantsõppe perioodil otsustab kooli juhtkond
lähtuvalt distantsõppe põhjusest ja ulatusest.
Üldsätted
1. Koolimaja uksed avatakse igal tööpäeval Tartus (Küütri 1) kell 08.00 ja Põlvas (Kesk 11) kell
07.30 ning suletakse huvitegevuste ja pikapäevarühma lõppedes, kuid hiljemalt 17.00.
2. Õppetöö algab Tartus (Küütri 1) kell 08.45 ja Põlvas (Kesk 11) kell 08.10 hommikuringiga ja
tunnid toimuvad tunniplaani alusel, mis on päevakava lisa.
3. Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga. Õppetunni võib
jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita.
Vahetunni pikkus on vähemalt kümme minutit iga õppetunni kohta.
4. Õpiabitunnid toimuvad tunniplaanis määratud ajal.
5. Õppekäigud kooskõlastatakse vastavalt kodukorrale.

Ajakava Tartus (Küütri 1)

Ajakava Põlvas (Kesk 11)

08.00 koolimaja uksed avatakse

07.30 koolimaja uksed avatakse

08.45-09.00 hommikuring (10-15 min)

08.10-08.20 hommikuring (10 min)

09.00-09.45 1. tund

8:20-9:05 1. tund

09.45-09.50 vahetund (5 min)

09:05-09:50 2. tund

09.50-10.35 2. tund

09.50-09.55 vahetund (5 min)

10.35-11.00 söögi- ja õuevahetund (25 min)

09.55-10.40 3. tund

11.00-11.45 3. tund

10.40-11.15 söögi- ja õuevahetund (35 min)

11.45-12.10 söögi- ja õuevahetund (25 min)

11.15-12.00 4. tund

12.10-12.55 4. tund

12.00-12.05 vahetund (5 min)

12.55-13.05 vahetund (10 min)

12.05-12.50 5. tund

13.05-13.50 5. tund

12.50-13.00 vahetund (10 min)

13.50-14.00 vahetund (10 min)

13.00-13.45 6. tund

14.00-14.45 6. tund
14.45-14.50 vahetund (5 min)
14.50-15.35 7. tund
Pikapäevarühm kestab 1.-2. klassi õpilaste jaoks

Pikapäevarühm kestab 1.-2. klassi õpilaste

esmaspäevast neljapäevani, tundide lõpust 15.15-

jaoks esmaspäevast neljapäevani, tundide lõpust

ni ning selle osalustasu on 1 euro päeva kohta.

15.15-ni ning selle osalustasu on 1 euro päeva

Lapse

kohta. Lapse pikapäevarühmast puudumisest või

pikapäevarühmast

hilinemisest

teavitab

puudumisest

lapsevanem

või

juhendajat

hilinemisest

teavitab

lapsevanem

juhendajat

aegsasti eelneval päeval. Pikapäevarühm sisaldab

aegsasti eelneval päeval. Pikapäevarühm sisaldab

viibimist

viibimist

vabas

õhus

(vastavalt

ilmale),

vabas

õhus

(vastavalt

ilmale),

liikumistegevusi, einet ja tegelemist õppetööga.

liikumistegevusi, einet ja tegelemist õppetööga.

On arvestatud, et lapsed võivad pikapäevarühma

On arvestatud, et lapsed võivad pikapäevarühma

jõuda erinevatel aegadel. Juhendaja teeb selleks

jõuda erinevatel aegadel. Juhendaja teeb selleks

koostööd õpetajatega.

koostööd õpetajatega.

