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Maardu Gümnaasiumi päevakava
Üldine
Maardu Gümnaasiumi Ringi 64 asuv koolimaja on avatud tööpäevadel 7.00–22.00. Laupäeviti
on gümnaasium avatud kl 9.00–15.00 ringitöö ja klassiväliste ürituste läbiviimiseks.
Maardu Gümnaasiumi Kellamäe 1 asuv koolimaja on avatud tööpäevadel 7.00–18.30.
Puhkepäevadel on maja suletud.
Õpilaste ja õpetajate viibimine koolis muudel aegadel on võimalik eelneval kokkuleppel
juhtkonnaga.
Kantselei, psühholoog, logopeed,

sotsiaaltöötaja,

raamatukoguhoidjad,

meditsiiniline

personal, tehniline teenindus, samuti ringid ja pikapäevarühmad töötavad graafiku alusel.
Kõigile gümnaasiumi töötajatele ja õpilastele on kohustuslikuks töögraafikuks kooli direktori
poolt kinnitatud tunniplaan, mis koostatakse enne õppeperioodi algust.
Ainekonsultatsioonid ja järelvastamised toimuvad ajagraafiku järgi, mis avalikustatakse kooli
veebilehel.
Mittestatsionaarne osakond töötab esmaspäevast reedeni kell 16.00–22.00.
I Õppetundide ja vahetundide ajad
Õppetunnid algavad kell 8.00 vastavalt tunniplaanile. 1. kl õpilastel algavad tunnid üldjuhul
kell 8.55.
Tunniplaan avalikustatakse kooli veebilehel.
Tunnid toimuvad esmaspäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja reedel järgmistel kellaaegadel:
1. tund 8.00–8.45
2. tund 8.55–9.40
3. tund 9.50–10.35
Toitlustamine 1.–4. klassid; E-klassid
Toitlustamine 1.a, 1.k, 3.a klassid
4. tund 10.55–11.40
Toitlustamine 5.–8. klassid

Toitlustamine 2.a, 2.k, 4.a, 5.a klassid
5. tund 12.00–12.45
Toitlustamine 9. –12. klassid
6. tund 13.00–13.45
7. tund 13.55–14.40
8. tund 14.45–15.30
9. tund 15.35–16.20
10. tund 16.25–17.10
Tunnid toimuvad teisipäeviti järgmiselt:
1. tund 8.00–8.40
Õpetajate infovahetund
2. tund 8.55–9.35
3. tund 9.45–10.25
Toitlustamine 1.–4. klassid, E-klassid
Toitlustamine 1.a, 1.k, 3.a klassid
4. tund 10.45–11.25
Toitlustamine 5.–8. klassid
Toitlustamine 2.a, 2.k, 4.a, 5.a klassid
5. tund 11.45–12.10 klassijuhatajatund
Toitlustamine 9.–12. klassid
6. tund 12.25-13.05
7. tund 13.15-13.55
8. tund 14.00–14.40
9. tund 14.45–15.25
10. tund 15.30–16.10
II Pikapäevarühma töö
Maardu Gümnaasiumi (Ringi 64) 1.–3.klasside pikapäevarühm töötab kl 12.00–16.00.
1. klasside pikapäevarühm töötab üldjuhul 8.00–8.45 ja 13.00–13.45:
Päevakava: jalutuskäigud, mängud, õppimine

Pikapäevarühma päevakava:
12.00 (13.05) 2.–3. kl õpilaste saabumine, puhkus ja õppimine
13.45–14.00 1. kl õpilaste saabumine
14.00–14.15 koolieine
14.15–15.00 2.–3.kl õppimine
14.15 huviringid vastavalt plaanile
14.15–16.00 liikumismängud, tantsimine, käsitöö, male ja kabe, jalutuskäik
16.00 õpilased lähevad koju
Maardu Gümnaasiumi Kellamäe 1 koolimajas toimuvad 1.–4. kl pikapäevarühmad vastavalt
ajagraafikule. Keelekümblusklasside pikapäevarühmas toimub aktiivne keeleõpe, õpitu
kordamine ja kinnistamine. Pikapäevarühm on esmaspäeviti, kolmapäeviti, neljapäeviti ja
reedeti kuni kl 13.45 ning teisipäeviti kuni 13.55. Pikapäevarühmaõpetajatena töötavad kõik
keelekümblusklasside õpetajad vastavalt ajagraafikule.
III Ringide töö
Koolis töötavad huvi- ja aineringid. Registreerimine ringidesse toimub kuni 25. septembrini.
Ringid alustavad tööd 1. oktoobrist vastavalt ajagraafikule. Ringide tööajagraafik avaldatakse
kooli veebilehel. Aine- ja huvialaringide töö lõppeb üldjuhul hiljemalt kl 20.00.
IV Koolielu
Klassivälised üritused lõpevad:
1.–4. kl õpilastel hiljemalt kell 19.00;
5.–9. kl õpilastel hiljemalt kell 20.00;
10.–12. kl õpilastel hiljemalt kl 21.00.
Klassivälised üritused lastevanematega lõppevad hiljemalt kl 21.00. Klassivälised üritused
viiakse soovituslikult läbi trimestri viimasel või eelviimasel koolipäeval.
Vahetundidel peavad õpetajad korda vastavalt korrapidamisgraafikule. Ohustavate olukordade
ennetamiseks rakendatakse keeldu käsitlevaid mõjutusmeetmeid.
Sobilike ilmade korral toimuvad õuevahetunnid, kus õpilased on õues koos korrapidaja
õpetajaga.
V Distantsõppe rakendamise korraldus
Distantsõppe rakendamisel on tagatud õpilase õigus õppida ja saada teavet koolis toimuva
õppe korralduse kohta. Õpet võib korraldada virtuaalses õppekeskkonnas, milles osalevad nii
õpilane kui ka õpetaja. Virtuaalses õppekeskkonnas toimub vähemalt 50% nädala tundide
arvust. Virtuaalses õppekeskkonnas toimumise õppe aja ja koha valib õpetaja lähtudes

tunniplaanist, õpilastele sobivamast (virtuaalsest, soovitavalt Google Meet) keskkonnast,
Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustest ja kooli direktori korraldustest. Juhendatud õpet
võib osaliselt korraldada ka e-õppena.
Virtuaalses keskkonnas toimuva õppe kohta edastab õpetaja kõikidele õpilastele lingi ja tunni
tegevused e-kooli kaudu hiljemalt tunnile eelneval tööpäeval kell 16.00. Distantsõpet
käsitletakse ka kooli kodukorras ja õppekavas.

