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PÄRNU KUNINGA TÄNAVA PÕHIKOOLI  PÄEVAKAVA 

 

I Üldosa 

 

1. Päevakava sätestab koolipäeva ajalise korralduse 

2. Päevakava sätestab õpetajatele ja õpilastele esitatavd põhinõuded 

 

II Koolipäeva korraldus 

1. Koolimaja uksed avatakse kell 7.00 

2. Õppetöö koolis algab kell 8.00 

3. Õppetunni alguseks on koolis kaks koolikella: 

- peale esimest koolikella lähevad õpilased klassidesse 

- teine koolikell on mõeldud õppetunni alustamiseks. 

4. Tunni lõpetab õpetaja. 

5. Tunni pikkus on üldjuhul 45 minutit. 

6. Vahetunni pikkus on 10 minutit, va söögivahetund, mille pikkus on 20 minutit. 

7. Tunnid toimuvad alljärgnevalt: 

 I tund      8.00 – 8.45 

II tund      8. 55 – 9.40 

Söögivahetund I 

III tund     10.00 – 10.45 

Söögivahetund II 

IV tund    11.05 – 11.50 

Söögivahetund III 

 V tund       12.10 -12.55 

Söögivahetund IV 

VI tund     13.15 -14.00 

VII tund    14.10 -14.55 

VIII tund   15.00 – 15.45 

8. Klasside korra ja puhtuse eest õppepäeva jooksul vastutab klassiõpetaja või 

aineõpetaja koos klassi õpilastega. 

9. Klassiõpetaja või aineõpetaja viib klassi söögivahetunnil sööma ja jälgib sööklas 

korda. 

10. Ringide töö toimub alljärgnevalt: 
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E   8.00  – 15.45 

T    8.00 – 15.45 

K   8.00 – 15.45 

N   8.00 – 15.45 

R.   8.00 – 14.45 

11. Klassivälised üritused lõppevad hiljemalt 21.00 

III Põhinõuded Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis 

1. Me panustame võimetekohaselt igas ainetunnis ja käitume korrektselt. 

2. Kooli tuleme korrektse välimusega ja kõigi vajalike õppevahenditega. 

3. Me ei hiline tundidesse. 

4. Me kanname vahetusjalatseid. Vahetusjalanõudena on soovitav kasutada põrandaid 

mittemäärivaid jalatseid.  

5. Telefone ja nutiseadmeid hoiame üldjuhul tunni ajal kotis, telefonid on välja lülitatud 

või hääletul režiimil. 

6. 1.- 5. klassi õpilased ei kasuta koolipäeva jooksul nutiseadmeid väljaspool õppetööd.  

7. Tunni alustamisel tõuseme püsti – see aitab meil häälestuda õppetööle. 

8. Õpetaja poole pöördudes kasutame lisaks tema nimele ka sõna „õpetaja“ ( nt „õpetaja 

Inna“). 

9. Sööklas järgime üldtunnustatud käitumisnorme ja oleme lugupidavad kaaslaste suhtes. 

10. Me ei lahku õppepäeva jooksul omavoliliselt kooli territooriumilt. 

 

Võimla kasutamise kord 

1. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool kasutab  võimlat igal tööpäeval alates 8.00 – 15.45-

ni. Puhkepäevadel ja koolivaheaegadel erigraafiku alusel. 

2. Võimalas on sportlikud vahetunnid  10.45- 11.05   5.-9. klass 

11.50 – 12.10  1.-4. klass. 

3. Kehalise kasvatuse tundi tullakse sportlikes riietes ning puhastes, mittemääriva tallaga 

sportlikes vahetusjalatsites. 

4. Kehalise kasvatuse tunni või ringitunni alustab ja lõpetab õpetaja. 

5. Võimlas  käitume viisakalt, hoiame puhtust, täidame erinevates ruumides ettenähtud 

kasutuskorda, jälgime käesolevat sisekorda ning tagame peale kasutamist ruumide 

korrashoiu. 

6. Võimla töötajad ega õpetajad ei vastuta valveta jäänud isiklike esemete eest. 
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Kooli päevakava ja võimla kasutamise kord on läbi arutatud ÕN protokoll nr 1  31. august  

2020 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1.1-1/1 . Jõustub alates 01.09.2020. a.  

 


