
  

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium 

 

 

KÄSKKIRI  

 

Tallinn               07. september 2020 nr 1.1-6/8 

 

 

Õa 2020/2021 päevakava kinnitamine  

 

Tallinna Linnavalitsuse 04.05.2011.a määrusega nr 71 kinnitatud Tallinna Mustamäe 

Reaalgümnaasiumi põhimääruse § 22 lg 2 p 6 alusel ja seoses töövajadusega 

 

1. Tunnistada kehtetuks direktori 02.09.2020.a. käskkiri nr 1.1-6/3. 

2. Kinnitada juurdelisatud Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi päevakava alates 

08.09.2020.a.  

3. Infojuhil avaldada käskkirja lisa kooli veebilehel ja sisesüsteemis.  

 

/allkirjastatud digitaalselt/  

 

Natalja Vergun  

direktor  

 

 

 

Lisa: 4 lehel 1 eks. 
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Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi päevakava  

õa 2020/2021 

 

 

Üldsätted 

1.1 Kooli päevakava on dokument, mis kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate 

õppekavaväliste tegevuste järjestust ja ajalist kestust (sh tunniplaani). 

1.2 Kooli päevakava kehtestab direktor. 

 

Koolipäev 

2.1 Koolimaja on avatud esmaspäevast reedeni kell 07.00-21.30. Kooli uksed avab ning 

signalisatsiooni lülitab välja valvur. Õpilased sisenevad koolimajja õpilaspileti alusel, kooli 

töötajad töötaja kaardi alusel. Kooli külalised (sh lapsevanemad) on lubatud eelneval kokkuleppel 

ja teatud ajal. 

2.2 Nädalavehtustel on koolimaja suletud, va päevadel kui see on tingitud õppekorralduse 

muutmisest. 

2.3 Koolivaheaegadel on koolimaja avatud esmaspäevast reedeni kell 8.00 -18.00, va erijuhtudel. 

2.4 Koolivaheajad on järgmised: 

I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a; 

II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a; 

III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a; 

 IV vaheaeg (v.a 12. klass) 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a; 

 V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a. 

2.5 Õppeveerandid on järgmised: 

I veerand – 01.09.-16.10.2020 

II veerand – 26.10.-22.12.2020 

III veerand – 11.01.-26.03.2021 

IV veerand – 29.03.-11.06.2021 
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Õppetöö 

 

3.1 Õppetunni pikkus on 45 minutit, paarisõppetunni pikkus on 90 minutit. Vahetunni pikkus on 

10 minutit, söögivahetunni pikkus on 15-20 minutit. 

3.2 Õpilased õpivad koolipäeva jooksul ühes klassis, va eriained (käsitöö ja kodundus, 

tehnoloogiaõpetus, liikumisõpetus, keeleõpe klassi jaotamisel rühmadeks). 

3.3 Õpilased tulevad kooli hiljemalt 10 minutit enne tunni algust. 

3.4 Tundide kellaajad: 

1.tund 8.00 – 8.45 

2.tund 8.55 – 9.40 

3.tund 9.55 – 10.40 

4.tund 11.00 – 11.45 

5.tund 12.05 – 12.50 

6.tund 13.10 – 13.55 

7.tund 13.55 – 14.40 

8.tund 14.50 – 15.35 

9.tund 15.35 - 16.20 

10.tund 16.30 - 17.15 

  

3.5 Söögivahetunnid  

7.30 - 9.00 - hommikupuder 

8.55 – 9.40 - 1. klassid 

9.40 - 9.55 - 2. klassid 

10.40 – 11.00 – 3.-4. klassid 

11.45 – 12.05 – 5.-6. klassid 

12.05 - 12.50 - gümnaasium 

12.50 – 13.10 – 7.-9. klassid 

 

3.6 Pikapäevarühmad ja õppetöövälised ringid töötavad kell 14.00 – 17.00. 

3.7 Õppetegevust reguleerib tunniplaan. 
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3.8 Muudatustest tunniplaanis teatab õppealajuhataja Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi 

sisemise infosüsteemi (info.tmrg.ee) teel.  

3.9 Eksamite ja tasemetööde ajad on järgmised:3.9.1. Riigieksamid 

eesti keel teise keelena (kirjalik) – 19. aprill 2021. a; 

eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a; 

inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjali 

k) – 3. mai 2021. a; 

inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–7. mai 2021. a; 

matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2021. a. 

 

3.9.2 Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 

eesti keel teise keelena (kirjalik) –25. mai 2021. a; 

eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a; 

matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a; 

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses 

või inglise keeles (kirjalik) – 9. juuni 2021. a; 

valikeksam inglise keeles (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a. 

 

3.9.3 Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 

4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

1) loodusõpetus (kirjalik) – 23.-24. oktoober 2020. a. 

2) matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a. 

 

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

1) loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a; 

2) matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a. 

 

Huvitegevus 

4.1 Huvitegevus on tasuta ja tasuline ning toimub vastavalt registreerimisele. 

4.2 Huvitegevus toimub vastavalt kehtestatud graafikule. 
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Korrapidamine 

5.1 Igal päeval on määratud korrapidaja-administraator. 

5.2 Iga klassijuhataja koos oma klassiga peab korda selle klassi õppetööks määratud klassis. 

5.3 Kooli tööpäeva aitavad korraldada ja kooli siseruumides jälgivad korda KiVa meeskond, 

õpetajad ja koolitöötajad, kes ei ole klassijuhatajad. 

5.4 Korrapidamisgraafiku koostab huvijuht. 

5.5 Korrapidaja õpetaja, kes ei saa oma kohustusi täita, informeerib sellest huvijuhti. 

 

Koolijuhtimine 

6.1 Kooli tööpäeva juhib direktor, tema äraolekul õppealajuhataja. 

6.2 Kooli juhtkonna äraolekul juhib koolipäeva selleks otseselt nimetatud töötaja. 

 

Informeerimine 

7.1 Informatsiooni ja korralduste edastamiseks koolisiseselt kasutatakse järgmised meetodid: 

- e-post (@mreal.ee) 

- kooli siseveeb (info.tmrg.ee) 

- e-kool 

- kooliraadio 

- infotund (teisipäeviti kl 8.00 – 8.45) 

- õppenõukogud 

- individuaalsed vestlused 

  

  

  

 

 


