
2020./2021. õppeaasta korraldus Kuressaare Gümnaasiumis

Põhikooli õppeaasta jaguneb:
 Kaks poolaastat:

1. poolaasta 2. septembrist 2020 kuni 22. jaanuarini 2021
2. poolaasta 25. jaanuarist kuni 31. augustini 2021 (aasta kokkuvõtvad hinded 07. juuniks)

 Kolm trimestrit:
1. trimester 2. septembrist kuni 27. novembrini 2020
2. trimester 30. novembrist 2020 kuni 12. märtsini 2021
3. trimester 15. märtsist kuni 31. augustini 2021 (aasta kokkuvõtvad hinded 07. juuniks)

 Praktikapäevad õppeaasta lõppedes: 8. juunist kuni 11. juunini 2021

Kursusõpe gümnaasiumiastmes
Kursuste lõpuajad*:
5 nädalatunniga ainetes: 

I kursus 16. oktoobril 2020
II kursus 11. detsembril 2020
III kursus 12. veebruaril 2021
IV kursus 8. aprillil 2021
V kursus 7. juunil 2021

4 nädalatunniga ainetes
I kursus 30. oktoobril 2020
II kursus 15. jaanuaril 2021
III kursus 26. märtsil 2021
IV kursus 7. juunil 2021

3 nädalatunniga ainetes:
I kursus 20. novembril 2020
II kursus 5. märtsil 2021
III kursus 7. juunil 2021

2 nädalatunniga ainetes: 
I kursus 15. jaanuaril 2021
II kursus 7. juunil 2021

1 nädalatunniga ainetes:
I kursus 7. juunil 2021

* XII klassi viimased ainekursused lõpevad eksamiperioodi alguseks, 14. aprilliks 2021. a.

Õppeaastas on viis koolivaheaega:
I vaheaeg 19. oktoobrist kuni 25. oktoobrini 2020
II vaheaeg 23. detsembrist 2020 kuni 10. jaanuarini 2021
III vaheaeg 22. veebruarist kuni 28. veebruarini 2021
IV vaheaeg 19. aprillist kuni 25. aprillini 2021
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juunist kuni 31. augustini 2021

Kooli päevakava muudatused: 
 26. oktoober 2020
 25. jaanuar 2021
 15. märts 2021
 26. aprill 2021



Tunniplaanist erinevad ülekoolilised tegevuspäevad:
1. september – „Tere, kool!” (aktus)
24. september – „Reipalt kooli!”
11. juuni – „Tervitus suvele!” (aktus)

Vabariiklikud tasemetööd  (väljavõte HTM määrusest):
7. klassi elektrooniline loodusvaldkonna tasemetöö – 21.- 22. september 2020
7. klassi elektrooniline matemaatika tasemetöö – 28.- 29. september 2020
4. klassi elektrooniline loodusvaldkonna tasemetöö – 23.- 24. september 2020
4. klassi elektrooniline matemaatika tasemetöö – 30. september - 1. oktoober 2020

Põhikooli lõpueksamid 2021
• Eesti keel (kirjalik) – 28. mai
• Matemaatika (kirjalik) – 3. juuni
• Valikaine (kirjalik, võõrkeel ka suuline) – 9. juuni
• Põhikooli lõpuaktus – 18. juuni

Riigieksamid 2021
 eesti keel – 19. aprill
 inglise keel (kirjalik) – 3. mai
 inglise keel (suuline) – 4.–7. mai
 matemaatika – 21. mai
 Gümnaasiumi lõpuaktus – 21. juuni

Gümnaasiumi koolieksamid toimuvad vastavalt eksamiplaanile 17. juunini 2021

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

Toitlustamine kaetud laudadega:
Söökla on reserveeritud 1.– 4. klasside toitlustamiseks kell 10:20–11:45
kell 10:40 toitlustatakse 3.– 4. klasse
kell 11:10 toitlustatakse 1.– 2. klasse
kell 14:45 (reedel kell 14:30) pikapäeva eine

Pikapäevarühmad (1. kl) ja õpitugirühm (4.– 6. kl) töötavad kell 13:00–15:00 kokkulepitud 
klassiruumides. Kirjalike hindeliste tööde järelvastamine (7.– 12. kl) toimub kolmel päeval 
nädalas kokkulepitud korra alusel. Iga aineõpetaja viib läbi vähemalt üks kord nädalas (põhikoolile 
ja/või gümnaasiumile eraldi) ainekonsultatsiooni kokkulepitud ajal. 

Korraldus on aluseks kooli päevakava koostamisel.
Lisa: Kuressaare Gümnaasiumi 2020./2021. õppetöö KALENDER

ÕN 28.08.2020


