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Kehtestatud koolidirektori 
01.09.2021.a käskkirjaga nr 5.3/1 

 
 

Narva 6. Kooli päevakava 

 

1. Õppetundide ja vahetundide ajalist kestust kajastav loetelu vahetu juhendatud 
õppetegevuse korral 

1.1. Esimene tund algab 8.00. 

1.2. Õppetund vaheldub vahetunniga. Vahetunni pikkus on vähemalt kümme minutit iga 
õppetunni kohta. 

1.3. Sotsiaalministri 15. jaanuari 2008. a määruse nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele 
koolieelses lasteasutuses ja koolis“ § 4 lõike 1 kohaselt peab söögiaeg koolis olema vähemalt 
15 minutit. Õigusaktiga sätestatakse söömisele kuluv minimaalne aeg, mitte söögivahetunni 
pikkus. Sellest tulenevalt on koolis vahetunnid, kui õpilased suuvad pikkusega 15 minutit. 
Kuid klassile, kellel on parasjagu söögivahetund, võimaldab kool söögivahetunnile eelnevast 
õppetunnist minna ära varem, et jõuda söögikohta ning hilineda söögivahetunnile järgnevasse 
tundi vastavalt ajale, mis kulub söömiskohast õppimise kohta tulekuks. Õppetundidest 
lubatakse õpilane ära varem ja saabuda võib õppetundi hiljem eesmärgiga, tagada õpilasele 
seadusega ettenähtud 15 minutit söögiaega. 

1.4. Õppetundide ja vahetundide ajaline kestvus kajastub tunniplaanis: 

1. tund 8.00-8.45 

2. tund 8.55-9.40 

1.-4. klasside õpilaste toitlustamine 

3. tund 9.55-10.40 

5.-6. klasside õpilaste toitlustamine 

4. tund 10.55-11.40 

7.-9. klasside õpilaste toitlustamine 

5. tund 11.55-12.40 

6. tund 12.50-13.35 

7. tund 13.45-14.30 

2. Õppetegevuste toimumise järjestust kajastav loetelu 

2.1. Õppetegevuste toimumise järjestust kajastav loetelu on esitatud kooli tunniplaanis, kus 
esitatakse õppetundide nimetus, õppetunni toimumise ruum ja ainet õpetav õpetaja.  
Tunniplaan on kättesaadav kooli veebilehe kaudu: http://www.narva6.edu.ee/ 

3. Õppetundide ajaline kava 

3.1. Õppetundide ajaline kava koostatakse õppetunni vahetu läbiviija poolt, kui õppetunnid 
toimuvad  individuaaltunnina, konsultatsioonina, e-õppena ja õppekäiguna. Ajalise kava 
koostamisel juhindutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõikest 5, mille kohaselt 
õppetunni arvestuslikuks pikkuseks on 45 minutit ning vahetunni pikkus peab olema vähemalt 
kümme minutit iga õppetunni kohta. 
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4. Tunniplaani teatavakstegemine 

4.1. Õpilasele kohalduv osa kooli päevakavast, milleks on tunniplaan, tehakse õpilasele ja 
vanemale teatavaks kooli kodukorras sätestatud korras. 

5. Kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestus ja ajaline kestus 

5.1. Kooli õppekava toetavat õppekavavälise tegevuse kohta on info kooli veebilehel. 

5.2. Huviringi tundide järjestus ja ajaline kestus on kättesaadav kooli veebilehel. 

5.3. Pikapäevarühma koolis ei ole. 


