
 Aste Põhikooli  
õppekorraldus ja päevakava 2022-2023 õa  

 
Kehtestatud : Direktori KK  01.09.2022 nr  1-2/2 
Alus: Sotsiaalministri määrus nr 36 (27.03.2001) Tervisekaitse nõuded kooli päevakavale ja 
õppekorraldusele. Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 3 alusel; PGS § 25 lõige 6 
 

Kooliaasta algus 01.09.2022, õppetöö lõpp 13.06.2023.a 
 
2022 - 2023 õa  põhieesmärgid:  

• Õppijat toetav ja turvaline (vaimne ja füüsiline) koolikeskkond 

• Projektõpe kui võimaluste rohke õppemeetod. 

Projektõpet iseloomustab see, et teema käsitlus on eluline, tõeline, seotud igapäevaste 

teemadega ning see on pikemaajalisem, sügavuti minev, mis teeb õppimise väljakutseid 

pakkuvaks; tegevused on lõimitud. 

• Ettevõtlusõpe = ettevõtlik õpilane 

• Toetada ja aidata iga õpilast tema arengus 

 

2022 - 2023 õa trimestrid: 
I   1. september 2022   kuni  30. november 2022 
II   1. detsember 2022   kuni   10. märts 2023 
III       13. märts 2023     kuni   13. juuni 2023 

 

2022- 2023 õa koolivaheajad: 

I  vaheaeg 24.oktoober 2022.a    kuni 30.oktoober 2022.a 

II  vaheaeg 22.detsember 2022.a    kuni  8.jaanuar 2023.a 

III  vaheaeg 27.veebruar 2023.a    kuni  5.märts 2023.a 

IV  vaheaeg 24.aprill 2023.a     kuni 30.aprill 2023.a 

V  vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14.juuni 2023.a  kuni 31. august 2023.a 

 

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:  

 
  1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;  4) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a; 
  2) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, 
ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. 
juuni 2023. a; 
  3) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 
2023. a; 
  4) valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a. 

 
 
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=124042020009&id=113032019131!pr8lg2p3


 
 
 
Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal 
 
  4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

  1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a; 
  2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a; 
  3) A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a; 
  4) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a. 

 
 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

  1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a; 
  2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a; 
  3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a. 

 
 III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

  1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a; 
  2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a; 
  3) A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a; 
    

Kõik tasemetööd on elektroonilised ja viiakse läbi EISi keskkonnas. 
 
7.-9. klassi õpilane esitab 9. klassi lõpuks  loovtöö. 
 

 
Kooli päevakava  
 

1. Üldsätted 

1.1 Päevakava sätestab koolipäeva vältel toimuvate tegevuste ajalise järjestuse. 

1.2 Koolimaja lahtioleku aeg: 

  - koolimaja avatakse kell 8.00 ja suletakse kell 18.00. 

1.3 Üldjuhul on koolimaja nädalavahetustel suletud. 

1.4 Õppetöö algab koolimajas kell 8.30. 

1.5 
Koolivaheaegadel on koolimaja avatud vastavalt graafikule, mis 
avalikustatakse kooli kodulehel. 

1.6 Ringide tegevus algab üldjuhul pärast õppetunde: 

  - I kooliastmele 12.30; 

  - II kooliastmele 14.15; 

  - III kooliastmele 15.15; 

  - ringide tegevus lõppeb hiljemalt 16.00. 

 
Ringitunnid, mis toimuvad peale koolipäeva lõppu, kooskõlastatakse kooli 
juhtkonnaga ja ringide toimumise aeg avalikustatakse kooli kodulehel. 

1.7 
Ainekonsultatsioonid, järelvastamine või õpetaja poolt määratud koolis 
viibimise kohustus koos määratud tegevusega toimub pärast õppetunde 
aineõpetaja poolt määratud või aineõpetajaga kokkulepitud ajal. 

1.9 Õpilasüritused (kokkuleppel kooli juhiga) lõpevad üldjuhul hiljemalt kell 22.00. 

1.10 Üldjuhul lahkuvad õpilased koolimajast pärast õppetundide lõppu, v.a. 



sihipärase tegevuse korral (klassi ettevõtmised, ringitunnid, kooli 
ettevõtmised jms). 

2. Õppetundide ajad ja söögivahetunnid 

2.1 Õppetundide ajad: 

  - 08.30 – 09.15 1. tund 

  - 09.25 – 10.10 2. tund 

  - 10.20 – 11.05 3. tund 

  - 11.05 – 11.25  I  söögivahetund (1.-4. klass) 

  - 11.25 – 12.10  4.tund 

  - 12.10 – 12.30  II söögivahetund  (5.-9. klass) 

  - 12.30 – 13.15 5. tund 

  - 13.25 – 14.10 6. tund 

  - 14.20 – 15.05 7. tund 

 - 15.15 – 16.00 8. tund 

 
2.2 

Pikal vahetunnil on õpilastel võimalus viibida (olenevalt ilmastikutingimustest): 
- võimlas; - kooliõues. 

2.3 Õpilased ei lahku õppetundide ajal kooli territooriumilt. 

3. Tunniplaan 

3.1 Õppetundide läbiviimine toimub tunniplaani alusel. 

3.2 
Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse lähtuvalt õpilase 
nädalakoormusest ja õppeainete spetsiifikast. 

3.3 Tunniplaan kehtestatakse eraldi haldusdokumendina. 

3.4 Eriplaani alusel töötavad õpiabirühma õpilased. 

4. Sihipärane tegevus pärast õppetunde 

4.1 Tegevused: 

  - aineringid; 

  - huviringid; 

  - konsultatsioonid 

  - õpetaja poolt määratud koolis viibimise kohustus; 

  - pikapäevarühm; 

  - arenguvestlused; 

  - töökoosolekud; 

  - klassi- ja kooliüritused. 

5. Pikapäevarühma päevakava 

5.1 
Pikapäevarühm (I  kooliastme õpilastele) töötab pärast õppetundide lõppu: 
E-N kell 12.30-16.00. 

5.2 Pikapäeva rühma kava: 

  
- 12.30 – 13.00 õpilaste kogunemine, mängud, ringitund, vaba tegevus 
(üldjuhul õues) juhendaja juuresolekul; 

  - 13.00 – 14.00 huvi- ja õppetegevus; 

  - 14.00 – 14.15 pikapäevaoode; 



  - 16.00 – koolipäeva lõpp. 

6. Ringide töö 

6.1 Ringide töö toimub vastavalt ringitöö tunniplaanile. 

7. Õpilasliinid 

7.1 
Õpilasliini graafik on avalikustatud kooli kodulehel. Õpilasliini marsruudi ja 
kellaajad kooskõlastab transporditeenuse osutajaga  vallavalitsus enne 
õppeaasta algust; teave muudatustest avaldatakse kooli kodulehel. 

 
 
Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele 
 

Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kui õhutemperatuur on vähem kui + 19 kraadi C  ja 
võimla õhutemperatuur on vähem kui +18 kraadi C. 
Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust 
sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu tempoeratuuri. 
Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu 
temperatuur on: 

- miinus 20 kraadi C ja madalam 1.-6. klassis; 
- miinus 25 kraadi C ja madalam 7.-9. klassis. 

Madalast õhutemperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaamise 
võimaluseni erinevaid tegevusi. 
 
Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues: 

- 1.-6. klassi õpilastele tegelikult toimival temperatuuril kuni miinus 10 kraadi C; 
- 7.-9. klassi õpilastele tegelikult toimival temperatuuril kuni miinus 15 kraadi C; 
- Mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s. 

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi ilmateenistuse veebilehel 
http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti 
veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel. 
 
 
Tunniplaani koostamine ja kontrolltööde planeerimine  
 
Tunniplaan koostatakse riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku 
õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest 
õpitulemustest.  
Õppepäeva pikim vaheaeg on söögivahetund: 20 minutit. 
 
Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö, mille toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt 
5 õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. 
Õppenädalas võib läbi viia kuni 2 kontrolltööd. Kontrolltööd ei planeerita esmaspäevale ja 
reedele, õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on 
tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese  või viimase 
tunnina. 
 

 
Tervisekaitsenõuete täitmise eest vastutavad kooli pidaja ja kooli direktor. 

http://www.ilmateenistus.ee/

