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Tallinna 21. Kooli direktori 
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käskkirjaga nr 1-2/15 

 

Kooli päevakava 2020/2021. õppeaastaks 

1. Koolimaja on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 7.15–18.30 ja reedel kell 7.15– 

17.30. 

2. Õppetöö algab kell 8.00 või hiljem vastavalt iga erineva klassi tunniplaanile. 

3. Õppetund algab tunniplaanist ja söömise graafikust sõltuvalt kas täis- või veerandtunnil. 

Koolikell ei helise.  

4. Tunni pikkus on 45 minutit. Tunni alguse ja lõpu kellaaja määrab õpetaja lähtuvalt 

konkreetse klassi tunniplaanist ja söömise graafikust. 

5. Vahetunni pikkus on 15 minutit, pärast 8. tundi 10 minutit. 

6. Lubatud on paaristunnid, mille kestus on 1 tund 30 minutit, sellele järgnev vahetund on 

30 minutit. 

7. Tundide ajakava on klassiti hajutatud: 

1) tund 8:00 – 8.45, 

2) tund 9:00 – 9:45,  

3) tund 10:00 – 10:45 või 10:15 – 11:00, 

4) tund 11:00 – 11:45 või 11:15 – 12:00,  

5) tund 12:00 – 12:45 või 12:15 – 13:00, 

6) tund 13:00 – 13:45 või 13:15 – 14:00, 

7) tund 14:00 – 14:45 või 14:15 – 15:00, 

8) tund 15:00 – 15:45, 

9) tund 15:55 – 16:40, 

10) tund 16:50 – 17:35. 

8.  Söögivahetundide ajakava on klassiti hajutatud põhimõttel, et korraga sööb neli klassi: 

1) söögivahetund 09.45 – 10.00, 

2) söögivahetund 10.00 – 10.15, 

3) söögivahetund 10.30 – 10.45, 

4) söögivahetund 10.45 – 11.00, 

5) söögivahetund 11.00 – 11.15, 

6) söögivahetund 11.30 – 11.45, 

7) söögivahetund 11.45 – 12.00, 

8) söögivahetund 12.00 – 12.15, 

9) söögivahetund 12.30 – 12.45, 

10) söögivahetund 12.45 – 13.00, 

11) söögivahetund 13.00 – 13.15, 

12) söögivahetund 13.30 – 13.45, 

13) söögivahetund 13.45 – 14.00, 

14) söögivahetund 14.00 – 14.15. 

 

8. Teise vahetuse õppetöö algab alates 11.00 ja lõpeb hiljemalt 16.40. 

9. Koolimajas töötavad huvi- ja aineringid. Registreerimine ringidesse toimub kooli 

kodulehe kaudu kuni 25. septembrini. Ringid alustavad tööd 28. septembrist vastavalt 



ajagraafikule. Ringide toimumise aeg, koht, sihtgrupp ja õpetaja avaldatakse kooli 

kodulehel rubriigis Koolielu. 

10. Klassivälised üritused lõpevad: 

1) põhikooliõpilastele hiljemalt kell 21:00 

2) gümnaasiumiõpilastele hiljemalt kell 22:00 

11. Õpilase vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise tagamiseks kontrollitakse koolimajja 

sisenemist ja väljumist turvatöötaja poolt ja salvestatakse kaameraga. 

12. Koolimajja sisenemisel desinfitseerivad õpilased ja kooli töötajad käed desojaamas. Käte 

desinfitseerimist jälgib kell 7.30 – 8.00 korrapidaja-õpetaja vastavalt graafikule, sealt edasi 

turvatöötaja. 


