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K Ä S K K I R I      29.08.2008 nr.1.1-1/68 
VÕRU 
 
 
Õppetöö korraldamine 
VÕRU JÄRVE KOOLIS 2008/2009 õ.-a. 
 
 
Võttes aluseks Eesti Vabariigi Haridusministri määrusi ning VÕRU JÄRVE KOOLI 
õppenõukogu otsust 29.08.2008.a. nr 3 
 
M ä ä r a n: 
 

1. Koolitöö algab 01.09.2008 
 

2. Õppeaastas on kohustuslikke õppepäevi: 
september 22 detsember 15 märts 17 

 oktoober 18 jaanuar  20 aprill 21 
 november 20 veebruar 19 mai 20 
       juuni   3 
 

3. Õppetöö jaguneb õppeveeranditeks. 
 

4. Õppetöö vaheajad: sügisvaheaeg 25.10.2008 – 02.11.2008 
   jõuluvaheaeg 20.12.2008 – 04.01.2009 

    kevadvaheaeg 14.03.2009 – 22.03.2009 
    suvevaheaeg 04.06.2009 – 31.08.2009  
 

5. Õppetunni pikkus on 45 minutit. 
 

6. Toimetulekuõppekaval õppivate õpilaste teadmiste ja oskuste kokkuvõtlik 
hindamine toimub veerandi lõpus ja antakse välja klassitunnistus. 
Hooldusõppekaval õppivate õpilaste teadmiste ja oskuste kokkuvõtlik 
hindamine toimub kaks korda õppeaasta jooksul (I ja II poolaasta lõpus) ning 
antakse välja klassitunnistus. 
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7. Koolipäevakava: 
 

7.30 – 8.10   õpilaste saabumine kooli 
8.15 – 9.00   I tund 
9.10 – 9.55   II tund 
10.05 – 10.50   III tund 
11.00 – 11.45   IV tund 

     söögivahetund VIII-I la, V-VII, I-III klassid 
12.05 – 12.50   V tund 

     söögitund VII-II la, II-IV, VIII-III la klass 
13.00 – 13.45   VI tund 
13.55 – 14.40   VII tund 
 

Koolilõuna toitlustamine toimub kahes vahetuses söögisaalis nr 13 
 
Pärast õppetööd pikapäevarühm kell 14.00 kuni 17.30. 
 
8. Pikapäevarühma päevakava: 
 
14.00 õpilaste saabumine pikapäevarühma, mängimine, raamatukogu kasutamine 
 puhkeaeg vabas õhus 
 mängimine, televiisori vaatamine, raamatukogu kasutamine 
 
vastavalt lapsevanema avalduse alusel ja omavalitsuse sotsiaaltöötajaga 
kooskõlastusel jäävad mõned õpilased öömajale, siis toimub toitlustamine:  
 
7.45 hommikusöök 
17.30 õhtusöök 
Hommikusöögile saadab õpilasi 1 korrapidaja. 
Õhtusöögile saadab õpilasi öökasvataja. 
 
9. Kõnearendustunde ja alternatiivse kommunikatsiooni kasutamist viiakse läbi 
eripedagoogi poolt paralleelselt õppetundidega, mis kajastub õpetaja töökavas.  
 
10. II ja III veerandil toimub ujumisõpetus Väimela ujulas (võimalusel esmaspäeviti), 
liikumispuudega ning vabastatud õpilastel samal ajal muusikaline või käeline tegevus 
koolis. 
 
11. Kogu õppeaasta vältel toimuvad kehalise kasvatuse tunnid Spordikeskuses 
(võimalusel teisipäeval). Talvekuudel toimuvad kehalise kasvatuse tunnid ka väljas – 
kelgutamine, suusatamine võimalusel Haanjas.  
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12. Liikumisravi viiakse läbi individuaaltundidena arvestades vanemate soovi ja arsti 
soovitusi. Tunnid toimuvad paralleelselt õppetundidega ja direktori poolt kinnitatud 
tunniplaanile. 
 
13. Poiste puutöö tunnid viiakse läbi Võru Kesklinna Gümnaasiumi puutöökojas. 
 
14. Lõõgastust teraapia toas viiakse läbi lähtuvalt õpilase individuaalsest vajadusest 
või pärast kehalise kasvatuse tundi.  
 
15. Pärast õppetööd on õpilastel võimalus osaleda erinevates arendavates tegevustes: 
musitseerimise rühmatundides, joonistamise rühmatundides, käsitöö rühmatundides, 
võimlemise rühmatundides. 
 
16. Teemast lähtuvalt planeeritakse välitunnid või õppekäigud. 
 
17. Eluõpetuse tunnid viikase läbi eluõpetuse klassis nr 2.  
 
18. Spordipäevad ja teised kogu päeva hõlmavad üritused korraldatakse 
koolipäevadel tundide arvelt, millest osavõtt on kohustuslik. 
 
19. Veerandi viimasel koolipäeval ja riigipühade eelsel päeval toimuvad saalis 
ühisüritused vastavalt üldtööplaanis kinnitatud  ürituste plaanile. 
 
20. Õpilasvahetus sõpruskoolidega kutseoskuste omandamise või täiendõppe 
eesmärgil toimub õppetöö ajast, vajadusel ka puhkepäevadel. 
 
21. Ruumide avamise, sulgemise ja korrashoiu tagavad majandusjuhataja, 
korrapidamisõpetajad, pikapäevarühma ning öökasvataja. 
 
22. Õpilased viib sööma klassijuhataja, aineõpetaja või abiõpetaja, söömisega seotud 
probleemid lahendab klassijuhataja vajadusel koostöös söökla personaliga ja 
majandusjuhatajaga.  
 
23. Eripedagoog, aineõpetaja, abiõpetaja või õpetaja abi saadab õpilased vahetundi ja 
tundi. Pärast õppetöö lõppu saadavad õpilased pikapäevarühma. 
 
24. Korra eest vastutavad direktori poolt kinnitatud plaani alusel korrapidaja õpetajad. 
 
25. Vahetundide ajal viibivad õpilased saalis, kus järelevalvet õpilastele peavad 
korrapidaja õpetajad. 
 
Reet Kangro 
Direktor  


