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Tartu Katoliku Hariduskeskuse päevakava
1. LASTEAED
1.1 Lasteaeda avatakse kell 7.40 ja suletakse kell 17.40.
1.2 Söögiaeg kestab 30 minutit; õppetegevused kestavad 20 minutit, 6-7-aastaste rühmas 30
minutit.
3. Päevakava:
8.50-9.20

hommikusöök

9.30-11.00

hommikuring ja õppetegevused

11.00-12.00

viibimine värskes õhus

12.15-12.45

lõunasöök

13.00-14.30

lõunauinak või vaikne tegevus

15.00-15.30

õhtuoode

15.30-17.20

õppetegevused, mängimine, ringitundides osalemine.

4. Õppetegevus toimub vastavalt tunniplaanile, mis on päevakava osa.
2. PÕHIKOOL
1. Joosepi maja avatakse kell 7.45, Agathe maja avatakse kell 8.00.
2.Koolipäev algab Joosepi majas kell 8.15, Agathe majas kell 8.30 ja toimuvad vastavalt
tunniplaanile. Tunniplaan on päevakava osa.
3.Tund kestab 45 min, vahetund kestab 10-20 minutit, söögivahetund 20 minutit.
4.Tundide ja söögivahetundide ajad:

1.tund 8.30-9.15
2.tund 9.25-10.10
3.tund 10.30-11.15
4.tund 11.35-12.20
5.tund 12.40-13.25
6.tund 13.35-14.20
7.tund 14.30-15.15
8.tund 15.15-16.00
Söögivahetunnid Joosepi majas:
10.10-10.30 puuviljapaus 3.-4. klassid
11.15-11.35 lõunasöök 1.-2. klassid
12.20-12.40 lõunasöök 3.-4. klassid, puuviljapaus 1.-2. klassid
Söögivahetunnid Agathe majas:
11.15-11.35 lõunasöök 5.-7. klassid
12.20-12.40 lõunasöök 7.-9. klassid
5. Õpilaste kohustuslike õppetundide arv nädalas:
1.klass 20 tundi
2.klass 22 tundi
3.klass 25 tundi
4.klass 24 tundi
5.klass 28 tundi
6.klass 30 tundi
7.klass 30 tundi
8.klass 32 tundi
9.klass 32 tundi
6. Lisaks kohustuslikele õppetundidele on õpilastel õppetöö pauside ajal võimalik osaleda
ringitundides või juhendatud õpilast toetavates tegevustes.
7. Õppetöö pauside ajad, koolis toimuvate huviringide tunnid ja juhendatud õpilast toetavad
tegevused on märgitud kooli tunniplaani, et õpilasel ja lapsevanemal oleks lihtsam päeva
planeerida.
8. Ainekonsultatsioonid toimuvad reeglina enne või pärast õppetunde aineõpetaja poolt
määratud ajal. Ainekonsultatsioon võib toimuda kahe õppetunni vahel õppetöö pauside ajal
juhul, kui õpilastele jääb piisavalt aega puhkamiseks.
9.Tugiteenuste (väikeste klasside ja õpiabirühmade töö) tunniplaan on osa üldtunniplaanist.
10. Koduõppel oleva õpilase õppetöö toimub vastavalt temale koostatud tunniplaanile.
11. Õpilasüritused ja klassiõhtud lõpevad üldjuhul hiljemalt kell 21.00.

