
Narva Täiskasvanute Kooli päevakava 

2022/2023. õa 

Kinnitatud Narva Täiskasvanute Kooli 

direktori 31.08.2022 käskkirjaga 1.1-6/24 

 

1. Koolis toimub õppimine järgmistes õppevormides: mittestatsionaarne õpe, e-õpe, 

eksternõpe ja üksikute ainete õpetamine.  

2. Koolimaja uksed avatakse kell 7.00. 

3. Õppeaasta kestvus on 35 nädalat. 

 

4. Koolivaheajad: 

  1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a; 

  2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 08. jaanuar 2023. a; 

  3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 05. märts 2023. a; 

  4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a; 

  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a. 

5. Põhikooli lõpueksamid ja riigieksamid toimuvad määratud haridusministeeriumi poolt 

tähtajal. Registreerumine eksamitele toimub isiklike avalduste põhjal. 

 

6. Õpilased võivad õppida üksiku aine kursust. Iga aine kursuse kestvus on 35 tundi. 

 

7. Õppetegevuse korraldamise põhivorm on tunnid kestvusega 45 minutit, mis 

vahelduvad 10-minutilise vaheajaga. Hommikupoolses vahetuses on ette nähtud 

söögivahetund kestvusega 20 minutit. Tundide algusest ja lõpust annab märku 

kellahelin. 

 

8. Õppetöö on korraldatud astmeti: 

III aste – 9. klass 

Gümnaasiumi aste – 10.-12.klassid  

Gümnaasiumi astmes rakendatakse kursuseõpet. 

 

9. Kool töötab kahes vahetuses. Esimene vahetus algab kell 8.30, teine vahetus – 15.30 

Õppepäevad: esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev. Reede on konsultatsioonide 

päev (10.00 – 13.00) 

 

1. tund 08.30 –09.15 

2. tund 09.25 –10.10 

3. tund 10.20 –11.05 

4. tund 11.15 –12.00 

5. tund 12.20 –13.05 

6. tund 13.15 –14.00 

7. tund 14.00 –14.45 

8. tund 14.45 –15.30 

1. tund 15.30 – 16.15 

2. tund 16.25 – 17.10 

3. tund 17.20 – 18.05 

4. tund 18.15 – 19.00 

5. tund 19.10 – 19.55 

6. tund 20.05 – 20.50 

 

10. Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riikliku õppekava alusel 

koostatud kooli õppekavast ning eeldatavatest õpitulemustest. 



 

11. Õppetunnid toimuvad tunniplaani alusel, mis koostatakse lähtuvalt kooli õppekava 

tunnijaotusplaanist. 

 

12. Distants- ja põimõppe ajal õppetöö toimub kehtiva tunniplaani alusel. Vajadusel 

koostatakse distantsõppe perioodiks uus tunniplaan. 

 

13. Lisaks kohustuslikele õppetundidele on õpilastel võimalus osaleda ka õppekava 

toetavate ringide ja huviringide tegevuses. 

 

14. Tunniplaan klasside kaupa on kättesaadav kooli kodulehelt. 

 

15. Õpilastele on tagatud täiendav pedagoogiline juhendamine väljaspool õppetunde. 

Ainekonsultatsioonid toimuvad reedeti 10.00 – 13.00. 

 

16. Klassiõhtud, koolipeod, ühisüritused toimuvad kooli juhtkonnaga kooskõlastatult. 

 

17. Kooli tööpäeva juhib direktor, tema äraolekul õppealajuhataja. Kooli juhtkonna 

äraolekul juhib koolipäeva selleks otseselt nimetatud töötaja. 


