
Klassid 1. - 3. klass 4.- 7. klass 8.-12. klass

Koolimajja hommikul 
sisenemine ja peale 
tunde väljumine 
Sisenemise kellaaeg 7.45-7.55 8.30-8.45 8.00-8.10
1. tunni algus kell 8.00 kell 8.50 kell 8.15 (paaristunni korral)
Hilinejate sisenemine

Koolimajas liikumine

Söömine         

1. klassid kell 9.30                                           
2. klassid kell 9.30                                          
3. klassid kell 9.45                               
Pikapäevarühm sööb kell 13.30   

4. klassid kell 10.30                                 
5. klassid kell 10.30                                 
6. klassid kell 10.50                                
7. klassid kell 10.50

8. klassid kell 11.40                                   
9. klassid kell 11.40                          
10.-12. klass kell 12.50

Õuevahetund

Peale 3. tundi  kooli territooriumil. 
Liikumine toimub:                                
1. klassid - peauks                                     
2. klassid -  raamatukogupoolne uks                 
3. klassid - staadionipoolne uks 

Peale 4. tundi kooli territooriumil. 
Liikumine toimub:                               
4. klassid - peauks                               
5. klassid - raamatukogupoolne uks       
6 .klassid - peauks                                 
7. klassid - staadionipoolne uks

Peale 2. tundi kooli territooriumil. 
Liikumine toimub:                          
8. klassid - raamatukogupoolne uks                      
9. klassid - staadionipoolne uks                        
10.-12. klass - peauks 

Vahetund

Lapsevanemad jt 
külalised
Õppekavavälised 
tegevused Toimuvad vastavalt hetkel kehtivatele ettekirjutustele.

Õppetöö korraldus 

Koolimajas ollakse üldjuhul oma koduklassi juures. Liikumine koolimajas toimub vastavalt tunniplaanile ning 
söögi- ja õuevahetunni ajale. Paaristundide puhul pause tehes tuleb olla paindlik. Sööma minekul saadab lõppeva 
ainetunni õpetaja klassi sööklasse. Liigutakse treppidest alla 1. korrusele ja sealt mööda pikka koridori sööklasse.

Koolimajas ollakse üldjuhul oma koduklassi juures. Liikumine koolimajas toimub vastavalt tunniplaanile ning 
söögi- ja õuevahetunni ajale. Vahetundide osas saab õpetaja olla paindlik, arvestades tunnitööd ja üldise 
hajutatuse põhimõtteid.

Õppepäeva jooksul on koolimaja avatud ainult õpilastele ja kooli töötajatele. Lastevanematel ei ole lubatud 
koolimajja siseneda, v.a. kui on kokku lepitud õpetajaga või juhtkonna liikmega. Õpetaja informeerib kohtumisest 
valvelaua töötajat ja tuleb lapsevanemale valvelauda vastu. Kohtumine fikseeritakse valvelauas olevasse 
kaustikusse kirjalikult. 

Kõik õpilased ja koolitöötajad sisenevad koolimajja peauksest. Riided pannakse garderoobi.                                 
Garderoobi minemiseks möödutakse valvurist ja liigutakse trepist alla, möödudes kehalise kasvatuse 
riietusruumidest.

Hilinejate sisenemine toimub ainult peauksest.


