Tallinna Inglise Kolledži
PÄEVAKAVA
Alusdokumendid:
 Põhikooli ja gümnaasiumiseadus par 25 (6),
 Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele [https://www.riigiteataja.ee/akt/117072015008]

I Üldosa
1. Kooli päevakava on õppepäeva vältel koolikohustuse täitmiseks koolis õpiülesannete ja
neid toetavate tegevuste, pikapäevarühma ja huvitegevuse toimumisjärjestus ning nende
ajalise kestuse loetelu.
2. Päevakava koostamisel lähtutakse alusdokumentides sätestatud tingimustest.
II Koolipäeva korraldus
2.1. Koolimaja lahtioleku ajad:
2.1.1. Koolimaja avatakse tööpäevadel kell 7.00 ja suletakse kell 20.00.
2.1.2. Puhkepäevadel on koolimaja üldjuhul suletud.
2.1.3. Koolivaheajal on koolimaja avatud tööpäevade graafiku alusel.
2.2. Õppetöö algab põhikooli algkassides (1.4. klass) üldjuhul kell 9:10, põhikooli keskastmes
(5.9. klass) ja gümnaasiumis üldjuhul kell 8:15.
2.3. Õppetunni arvestuslikuks kestvuseks on 45 minutit ning toimumised ajad on:
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2.4. 
Tunniplaan
2.4.1. on päevakava osa;
2.4.2. koostamisel lähtutakse sotsiaalministri määruse 
Tervisekaitsenõuded kooli
päevakavale ja õppekorraldusele
parag 10 lõigetest 1 ja 2;
2.4.3. koostatakse ja esitatakse elektroonselt kooli veebilehel.
2.5. 
Koduõppel oleva õpilase õppetöö toimub vastavalt temale koostatud individuaalsele
õppekavale.
2.6. Pikapäevarühmade töökorraldus
2.6.1. Pikapäevarühma töö toimub koolipäevadel enne ja/või pärast tunniplaanilist
õppetööd kuni kella 16:00ni.
2.6.2. Pikapäevarühma õpilastele on korraldatud toitlustamine kell 14.00, mille eest tasub
vanem vastavalt toitlustaja hinnakirjale.
2.7. 
Klassijuhataja tundide, konsultatsioonide, järelevastamiste, huviringide, stuudiote, klubide,
õpilasesinduse jne töökorraldus
2.7.1. Klassijuhataja tunnid, konsultatsioonid, järelevastamised ja huviringide, stuudiote,
klubide, õpilasesinduse jne töö või õpetaja poolt määratud koolis viibimise kohustus
koos määratud tegevusega toimub enne ja/või pärast tunniplaanilist õppetööd.
2.8. Enne ja/või pärast õppetunde toimuvad juhtkonnaga kooskõlastatult koosolekud,
klassiõhtud, koolipeod ja ühisüritused. Klassiõhtud ja koolipeod peavad olema lõppenud kell
21.00 v.a erijuhud, milleks on taotletud eriluba.

