
2021./2022. õppeaasta korraldus Kuressaare Nooruse Koolis

Õ  ppeaasta jaguneb:  
 Kaks poolaastat:

1. poolaasta 1. septembrist 2021 kuni 21. jaanuarini 2022
2. poolaasta 24. jaanuarist kuni 31. augustini 2022

 Kolm trimestrit:
1. trimester 1. septembrist kuni 26. novembrini 2021
2. trimester 29. novembrist 2021 kuni 11. märtsini 2022
3. trimester 14. märtsist kuni 31. augustini 2022 

 Praktikapäevad õppeaasta lõppedes: 8. juunist kuni 10. juunini 2022

Õppeaastas on viis koolivaheaega:
I vaheaeg 25. oktoobrist kuni 29. oktoobrini 2021
II vaheaeg 23. detsembrist 2021 kuni 9. jaanuarini 2022
III vaheaeg 28. veebruarist kuni 4. märtsini 2022
IV vaheaeg 25. aprillist kuni 29. aprillini 2022
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juunist kuni 31. augustini 2022

Kooli   tunniplaani muudatused:  
• 1. september 2021
• 24. jaanuar 2022

Tunniplaanist erinevad ülekoolilised   tegevuspäevad  :
1. september – „Tere, kool!” (aktus)
23. september – Tervisespordipäev
22. detsember – Jõulupäev
23. veebruar – Eesti päev
25. veebruar – e-õppepäev  
13. juuni – „Tervitus suvele!” (aktus)

Vabariiklikud tasemetööd      (väljavõte HTM määrusest):

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad:
matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
eesti keel(kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:
matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
eesti keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
inglise keel  (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;

Põhikooli lõpueksamid 20  22  
• Eesti keel (kirjalik) – 30. mai
• Matemaatika (kirjalik) – 6. juuni
• Valikaine (kirjalik, võõrkeel ka suuline) – 14. juuni
• Põhikooli lõpuaktus – 17. juuni



Õppetundide ajagraafik:
1. tund kell 08:05–08:50
2. tund kell 09:00–09:45
3. tund kell 10:00–10:45
4. tund kell 11:00–11:45
5. tund kell 12:00–12:45
6. tund kell 13:00–13:45
7. tund kell 14:00–14:45
8. tund kell 15:00–15:45

1.–2. klasside õppe  päev  :   kell 08:05–12:45 üldõpetuslik tööviis (päevakavas üldõpetus, õppetunnid
vahelduvad kasvatustegevusega; õppetundide arv nädalas vastab õppekava tunnijaotusplaanile).

Toitlustamine 
Söökla on reserveeritud 1.– 3. klasside toitlustamiseks kell 10:30–11:30
kell 10:45 toitlustatakse 3. klasse (kaetud lauad)
kell 11:00 toitlustatakse 1.– 2. klasse (kaetud lauad)
Alates 11:45 söövad 4.-9. klassid.
kell 14:45 (reedel kell 14:30) pikapäeva eine

Pikapäevarühmad (1. kl) ja õpitugirühm (4.– 6. kl) töötavad pärast õppetunde kokkulepitud 
klassiruumides. Kirjalike hindeliste tööde järelvastamine (7.– 9. kl) toimub ühel päeval nädalas 
kokkulepitud korra alusel. Iga aineõpetaja viib läbi vähemalt üks kord nädalas  ainekonsultatsiooni
kokkulepitud ajal. 

Korraldus on aluseks kooli päevakava koostamisel.
Lisa: Kuressaare Nooruse Kooli  2021./2022. õppetöö KALENDER
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