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1. ÜLDSÄTTED
1.1. Kooli õppekava on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument
1. Aravete Keskkooli õppekava aluseks on:
 Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määrus nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“;
 Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määrus nr 2 „Gümnaasiumi riiklik õppekava“;
 haridus- ja teadusministri 12. oktoobri 2011. a määrus nr 62 „Õpilasuurimuse ja praktilise töö
ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord“;
 Vabariigi Valitsuse 20. oktoobri 2011. a määrus nr 136 „Laste liikluskasvatuse kord“.
2. Kõik kooli töötajad lähtuvad oma tegevuses üldinimlikest ja ühiskondlikest alusväärtustest, milleks
on ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu,
vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus,
sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline
võrdõiguslikkus.
3. Kooli õppekava koosneb üldosast ja ainekavadest.
1.2. Üldosa
Kooli õppekava üldosas esitatakse:
 õppe- ja kasvatuseesmärgid ja põhimõtted;
 üld- ja valdkonnapädevuste kujundamine;
 põhikooli tunnijaotusplaan;
 gümnaasiumi tunnijaotusplaan;
 kursuste loend;
 liikluskasvatus;
 õpilaste oskuste kujundamine käitumiseks kriisiolukorras;
 läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted;
 lõimingu põhimõtted;
 ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted;
 õppe ja kasvatuse korraldus;
 õpilasuurimuse ja praktilise töö korraldus;
 hindamise korraldus;
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 gümnaasiumi lõpetamise korraldus;
 õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldus;
 hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted;
 karjääriteenuste korraldus;
 kooli õppekavavälise õppimise või tegevuse arvestamine koolis õpetatava osana;
 kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord;
 õppekava täitmist toetavate kordade loetelu.
ÜLDOSA LISAD:
„Läbivate teemade käsitlemine“ (vt Lisa 1)

1.3. Kooli eripära ja väärtused
Eripära
Aravete Keskkool asub Järvamaal, Vargamäe naabruses, Piibe maantee ääres. Kooli eripära
väljendub avatud õpikeskkonnas, mitmekülgse huvitegevuse võimalustes ja ümbritsevas looduses.
Tugevad traditsioonid ja turvaline õpikeskkond toetavad riiklike õppekavade eesmärkide täitmist
ning üldpädevuste arendamist. Aravete Keskkoolis toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset,
füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.
Aravete Keskkooli põhikooli õpilased õpivad A-võõrkeelena inglise keelt, B-võõrkeelel on võimalus
valida vene keele ja saksa keele vahel. Keskkoolis õpitakse B2 tasemele inglise keelt, B1 tasemele
kas saksa või vene keelt. Lisaks on võimalus valikkursusena valida A2 tasemele prantsuse keele
õppimist.
Aravete Keskkooli eripära toetavad võimalused on:
 igal õpilasel võimalik saada võimetele vastavalt keskharidusõpilaste, sh haridusliku erivajadusega
õpilaste toetamine kooli tugipersonali (sotsiaalpedagoog, eripedagoog, psühholoog) poolt;
 osalemine erinevates projektides;
 loovuse ning ettevõtlikkuse arendamist soosiv keskkond;
 autojuhilubade omandamise võimalus gümnaasiumiastmes;
 majanduse õppesuund, mis laiendab võimalusi pärast kooli lõpetamist jätkata õpinguid nii kõrgkui ka kutsekoolides.
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Aravete Keskkooli väärtused
Aravete Keskkooli põhiväärtusteks on:
vaimsus. Aravete Keskkooli õpilane mõistab enda juhtivat osa oma elu kujundamisel. Väärtustab
iseennast, kodu, perekonda ja kaaslasi. Peab kalliks isamaad ja suhtub lugupidamisega nii oma kui ka
teiste rahvaste kultuuri. Orienteerub infomaailmas, suudab teha valikuid ning langetada otsuseid,
tahab ja oskab õppida ning mõistab pideva ja järjekindla enesetäiendamise tähtsust;
loovus. Aravete Keskkooli õpilane on muutustega kaasas käiv, laia silmaringiga. Õpilased kogevad
eduelamust, sest nende loovus ja töö tulemused pääsevad esile (näitused, esinemised, konkursid jm).
Innovatsioonisõbralikkus aitab vähendada rutiini koolielu eri valdkondades. Metoodikate
mitmekesisus ja digitehnoloogia rakendamine muudab õppetunni vaheldusrikkaks;
hoolivus. Koolikogukonna liikmete omavaheline suhtlemine on lugupidav, üksteist usaldav, toetav ja
tunnustav. Aravete Keskkooli õpilane arendab nii vaimu kui ka keha, hindab terveid eluviise ning
tegutseb keskkonda säästes. Lähtub oma tegevuses üldinimlikest moraalinormidest ja demokraatiast.
Õpilane mõistab vabaduse seotust vastutusega, õpib vastutama oma tegude ja ka ühiskonnas toimuva
eest. Julgeb sekkuda, kui eiratakse demokraatliku ühiskonna olulisi väärtusi;
koostöö. Aravete Keskkoolis valitseb tõhus koostöö koolikogukonna kõigi osapoolte vahel, samuti
tehakse ühistööd teiste koolide ja välispartneritega. Kõik osapooled mõistavad töö vajalikkust ning
on valmis koostööks.

1.4. Õpetajate töö planeerimise ja ühistegevuste põhimõtted
 Aravete Keskkooli õpetajate koostöö vormideks on õppenõukogu koosolekud (vähemalt 5 korda
õppeaastas), töökoosolekud üks kord kuus, infominutid iga nädalaselt ja ainevaldkondade
koosolekud (jooksvalt läbi õppeaasta).
 Täpsustatud ainekava (edaspidi: töökava) on dokument, mille alusel toimub õppetöö põhikooli ja
gümnaasiumi õppetunnis. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli õppepäeva või käiguna. Ainekava koostamine ja arendamine kuulub Aravete Keskkoolis klassi- ja aineõpetajate
pädevusse.
 Klassiõpetaja

ja

aineõpetaja

töökavas

täpsustatakse

kooli

õppekava

üldosas

ja

ainevaldkonnakavas esitatut arvestades konkreetse klassi õpilasi, kasutatavat õppekirjandust ja vahendeid, õpetajate vahelist koostööd ning õppeaasta üldtööplaani.
 Klassiõpetaja ja aineõpetaja töökavas on õppesisu liigendatud ulatuslikumate õppeteemade järgi.
Näidatud

on

olulisemad

alateemad,

käsitletavad

põhimõisted,

kasutatavad

meetodid,
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õppekirjandus jm õppematerjal; oodatavad õpitulemused ja nende kontrollimise/hindamise aeg
ning moodused.
1.5. Hindamise korraldamine
Aravete Keskkooli õpilaste hindamise korra aluseks on:
 Põhikooli– ja gümnaasiumiseaduse § 29;
 Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 määrus nr 1 “Põhikooli riiklik õppekava”;
 Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 määrus nr 2 “Gümnaasiumi riiklik õppekava”.
1.5.1. Hindamise alused
 Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse õpilasele kohaldatava riikliku õppekavaga ja selle
alusel koostatud kooli õppekavaga nõutavatest teadmistest ja oskustest.
 Käitumise ja hoolsuse hindamisel lähtutakse kooli õppekava ning kooli kodukorra nõuetest.
 Direktori või tema volitatud koolitöötaja otsusel rakendab või korraldab kool õpilasele:
- tugispetsialisti teenust;
- individuaalset õppekava;
- pikapäevarühma vastuvõtmist;
- õpilase eripedagoogilist või logopeedilist toetamist õpiabirühmas;
- õpilase üleviimist eriklassi.
 Põhikoolis hinnatakse diferentseeritult regulaarselt õpi- ja logopeedilist abi saavaid õpilasi.
1.5.2. Hindamise eesmärk
1. Hindamine on õpetamise ja õppimise lahutamatu osa, mis
1.1. annab tagasisidet õpilase õppeedukusest ja toetab õpilase arengut;
1.2. motiveerib õpilast sihikindlamalt õppima;
1.3. kujundab õpilase tööharjumusi;
1.4. suunab õpilase enesehinnangu kujunemist ja on abiks edasise haridustee valikul;
1.5. annab aluse õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks;
1.6. annab aluse õpilase nimekirjast väljaarvamiseks;
1.7. on aluseks õpetaja tegevusele õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel.
2. Õpitulemusi hindab aineõpetaja, käitumist ja hoolsust klassijuhataja koos aineõpetajatega.
2.1. I kooliastme 1.-2. klassis hinnatakse õpilasi sõnalise hinnanguga.
2.2. Alates 3. klassist hinnatakse õpilasi viiepallisüsteemis.
2.3. Põhikoolis hinnatakse õpilase õpitulemusi ning hoolsust ja käitumist.
2.4. Gümnaasiumis hinnatakse õpitulemusi ja käitumist.
3. Õppeainete õpitulemused peavad olema fikseeritud ja õpilastele teada.
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4. Õpilasi hinnatakse võrdsetel alustel – enne hindamist on õpilastel teada hindamise kriteeriumid,
hindeskaala ja vigade arvestamise süsteem.
5. Hinne või hinnang (suuline/kirjalik) kajastab:
5.1. õpilase teadmisi;
5.2. tema oskusi oma teadmisi rakendada ka praktilise töö teostamisel;
5.3. loovust ja väljendusoskust;
5.4. analüüsivõimet ja iseseisva töö oskust - vastuste õigsust.
5.5. Hinde või hinnangu (suulise/kirjaliku) objektiivsuse ja õigsuse eest vastutab aineõpetaja.
6. Õpitulemuste hinnetes või hinnangutes ei tohi kajastuda õpilase hoolsus ja käitumine või suhted
õpetajaga.
7. Iga aineõpetaja hindab õpilasi vastavalt ainespetsiifikale. Õpitulemuste hindamine kajastub
aineõpetaja töökavas.
1.5.2.1. Õpitulemuste hindamine
I kooliaste 1.-2.klass
Hindamine toimub sõnaliste hinnangute alusel. Hinnangutega tunnistus väljastatakse õpilasele kaks
korda aastas: viimastel õppenädalatel enne jõuluvaheaega ja enne suvevaheaega.
Tunnistuste koostamiseks on kasutusel e-koolis olevad lausepangad, mis on välja töötatud Aravete
Keskkooli klassiõpetajate koostööna.
I ja II klassi hindamine e-koolis jooksvate hinnangutega:
Kasutatakse kahte tähemärki: “T” ja “!”.
“T” – tagasiside, ilma hindeta. Õpetajal on võimalus selle hindemärgi taha kirjutada tagasiside lapse
arengu kohta õppetöös.
“!” – tegemata tööd/ülesanded.
1.5.2.2. Kujundav hindamine
Kujundav hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega.
Õppe kestel toimub kujundav hindamine, mille käigus:
 analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist;
 innustatakse ja suunatakse õpilast edasisel õppimisel;
 kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed;
 võrreldakse õpilase arengut tema varasemate saavutustega;
 antakse tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta;
 analüüsitakse juhtumeid, kus õpilase käitumine on vastuolus üldtunnustatud väärtuste ning heade
tavadega.
Tagasiside
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 keskendub ainult konkreetsele õpilasele ja tema arengut võrreldakse ainult tema endaga;
 kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi;
 sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut;
 toetab õpilase käitumise, hoiakute ja väärtushinnangute kujunemist.
I, II ja III kooliaste 3.-9.-klass
3. klassist alates toimub üleminek sõnaliselt hinnangult numbrilisele hindamisele. Poolaasta
arvestuselt minnakse üle trimestrite arvestusele. Esimesel trimestril toimub õpetaja valikul hindamine
numbriliselt või sõnaliselt (samaselt I ja II klassi hindamisega). Teisest trimestrist alates on
hindamine numbriline.
1.5.2.3. Hindamine viiepallisüsteemis
Õpilase ainealaseid teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas ainekavas toodud
oodatavate õpitulemustega ja tema õppele püstitatud eesmärkidega. Ainealaseid teadmisi ja oskusi
võib hinnata nii õppe käigus kui ka õppeteema lõppedes.
Õppetöös hinnatakse õpilaste õpitulemusi viiepallisüsteemis alljärgenvalt:
 hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks olevatele
taotletavatele õpitulemustele täiel määral või ületavad neid;
 hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste
saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele
taotletavatele õpitulemustele;
 hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või
kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või edasises
elus;
 hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika
õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, aga ei
võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus;
 hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste
saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel
õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub.
1. Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse põhimõttest,
et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et
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90 - 100 % maksimaalsest võimalikust punktide arvust - hinne “5”
75 - 89 % maksimaalsest võimalikust punktide arvust - hinne “4”
50 - 74 % maksimaalsest võimalikust punktide arvust - hinne “3”
20 - 49 % maksimaalsest võimalikust punktide arvust - hinne “2”
0 - 19 % maksimaalsest võimalikust punktide arvust - hinne “1”
2. Märge “!” e-päevikus tähistab tegemata tööd/ülesanded mis tuleb sooritada kümne koolipäeva
jooksul või õpetaja poolt määratud ajaks. Kui õpilane jätab selle ülesande kokkulepitud ajaks
täitmata asendatakse märge „!” hindega “1”.
3. Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust on
hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” või on hinne jäänud panemata, antakse õpilasele
võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks.
4. Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib kirjalikku või
praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hinnata hindega
„nõrk”.
III Gümnaasiumiaste
1. Õpilase teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas õppekavas toodud oodatavate
tulemustega. Ainealaseid teadmisi ja oskusi võib hinnata nii õppe käigus kui ka õppeteema
lõppedes.
Ainealaste teadmisi ja oskusi hinnatakse viie palli süsteemis.
Hindamisel viie palli süsteemis hinnatakse :
 hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks olevatele
taotletavatele õpitulemustele täiel määral või ületavad neid;
 hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste
saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele
taotletavatele õpitulemustele;
 hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks
olevatele taotletavatele õpitulemustele, kuid esineb puudusi ja vigu;
 hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemustes esineb olulisi puudusi;
 hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste
saavutatust, kui saavutatud õpitulemustes esineb olulisi puudusi ja areng puudub.
2. Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse põhimõttest,
et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et
90 - 100 % maksimaalsest võimalikust punktide arvust - hinne “5”
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75 - 89 % maksimaalsest võimalikust punktide arvust - hinne “4”
50 - 74 % maksimaalsest võimalikust punktide arvust - hinne “3”
20 - 49 % maksimaalsest võimalikust punktide arvust - hinne “2”
0- 19 % maksimaalsest võimalikust punktide arvust - hinne “1”.
3. Märge “!” e-päevikus tähistab tegemata tööd/ülesanded mis tuleb sooritada kümne koolipäeva
jooksul või õpetaja poolt määratud ajaks. Kui õpilane jätab selle ülesande kokkulepitud ajaks
täitmata asendatakse märge „!” hindega “1”.
4. Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib vastavat
kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hinnata
hindega „nõrk”, kui see on ette nähtud kooli õppekavas.
5. Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust on
hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” või on hinne jäänud panemata, antakse õpilasele
võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks.
Õppeainete õpitulemused peavad olema fikseeritud ja õpilastele teada.
Õpilasi hinnatakse võrdsetel alustel – enne hindamist on õpilastel teada hindamise kriteeriumid,
hindeskaala.
Hinne või hinnang (suuline/kirjalik) kajastab:
 õpilase teadmisi;
 tema oskusi oma teadmisi rakendada ka praktilise töö teostamisel;
 loovust ja väljendusoskust;
 analüüsivõimet ja iseseisva töö oskust - vastuste õigsust.
Hinde või hinnangu (suulise/kirjaliku) objektiivsuse ja õigsuse eest vastutab aineõpetaja.
Õpitulemustehinnetes või hinnangutes ei tohi kajastuda õpilase hoolsus ja käitumine või suhted
õpetajaga.

Iga aineõpetaja hindab õpilasi vastavalt ainespetsiifikale. Õpitulemuste hindamine

kajastub aineõpetaja töökavas.
1.5.3. Õppeprotsessi hindamine
Õppeprotsessi hindamise väljundiks on protsessihinne või sõnaline hinnang.
1. Õppeprotsessi hindamine on õppimise üksiktulemuste hindamine, mille eesmärk on: õpilasele
tagasiside andmine õppimise edukusest; õpilase õpimotivatsiooni ja positiivse enesehinnangu
toetamine; õpiülesannete korrigeerimine ja vajaduse korral diferentseerimine.
2. Õppeprotsessi hindamisel arvestatakse nõutavaid õpitulemusi, õppeaine eripära, õpilase vanust,
võimeid ja arengut.
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3. Õpiprotsessi hindamise vormi, objektid ja vahendid valib õpetaja. Protsessihindamise vormideks
võivad olla suuline küsitlus, koduste ülesannete täitmine, rühmatöö, praktiline töö, harjutus,
üksikülesanne, õpioskuste omandamine jt.
4. Õpetaja selgitab iga trimestri algul õpilastele, kuidas kasutatakse protsessihindeid kokkuvõtval
hindamisel. Protsessihinnete alusel võib välja panna arvestuslikke hindeid.
5. Töö või praktilise tegevuse soorituse märkimiseks protsessihindena võib kasutada “A”
(arvestatud), „MA“ (mittearvestatud), millel on kujundav osakaal kokkuvõtva hinde panemisel.
6. Protsessihinne üldjuhul parandamisele ei kuulu.
1.5.4. Arvestuslik hindamine
Arvestusliku hindamise väljundiks on kontrolltöö hinne ja protsessihinnete põhjal pandud
koondhinne.
1. Arvestuslik hindamine on ühe tervikliku aineosa käsitlemise järel nõutavatele õpitulemustele
hinnangu andmine. Arvestuslikult hinnatakse ainekavas nõutavate õpitulemuste saavutatust.
2. Arvestuslikult hinnatavate ülesannete täitmine on kõigile õpilastele kohustuslik.
3. Aineõpetaja planeerib arvestusliku hindamise terveks trimestriks (nädalas ühe ainetunniga
õppeaine korral poolaastaks), gümnaasiumiosas kursuseks. Nõutavad õpitulemused, nende
saavutatuse kontrollimise aja ja hindamise põhimõtted teeb aineõpetaja õpilastele teatavaks
trimestri, poolaasta või kursuse alguses. Arvestuslikult hinnatavate tööde ajad kannab õpetaja ekooli.
4. Ühes õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Ühes õppenädalas võib olla kuni kolm
kontrolltööd. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne
kontrolltöö toimumist. Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva
esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis
esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.
5. Protsessihinnete kasutamise arvestuslikul hindamisel otsustab õpetaja.
6. Arvestuslikud hinded kantakse e-kooli.
7. Teema vajab lisakäsitlust, kui 50% või rohkem õpilastest sooritas kontrolltöö hindele “puudulik”
või “nõrk”.
8. Aineõpetaja võib osavõtu maakondlikust aineolümpiaadist, konkurssidest. võrdsustada ühe
kontrolltöö hindega.
9. Hindega „hea“ või „rahuldav“ hinnatud kontrolltöö võib õpilane sooritada uuesti kümne
õppepäeva jooksul aineõpetajaga kokkulepitud ajal alates hinde teadasaamisest. Aineõpetaja
parandab e-koolis eelneva hinde, kui uuesti sooritatud töö hinne on parem ja arvestab seda
kokkuvõtval hindamisel.

13

10. Koolist puudunud õpilane täidab arvestuslikult hinnatava ülesande õpetajaga kokkulepitud 10
õppepäeva jooksul peale kooli naasmist. Kui õpilane jätab arvestuslikult hinnatava ülesande
kokkulepitud ajal mõjuva põhjuseta täitmata ja ette teatamata, pannakse e-päevikus hindeks “1”.
11. Õpilasele, kes oli arvestuslikult hinnatava ülesande täitmise päeval koolis, kuid jättis selle
eelneva kokkuleppeta täitmata, pannakse e-päevikusse hinne “1”. Õpilane täidab vastava
ülesande õpetajaga kokkulepitud ajal 10 õppepäeva jooksul. Õpetaja parandab e-päevikus eelneva
hinde, kui õpilane on täitnud ülesande vähemalt hindele „rahuldav“ ja arvestab seda kokkuvõtval
hindamisel.
12. Õpilane, kes täitis arvestuslikult hinnatava ülesande mitterahuldavalt või kellele jäi hinne välja
panemata, täidab vastava ülesande uuesti õpetajaga kokkulepitud ajal 10 õppepäeva jooksul.
Õpetaja parandab e-päevikusse eelneva hinde, kui õpilane on täitnud ülesande vähemalt hindele
„rahuldav“ ja arvestab seda kokkuvõtval hindamisel.
1.5.5. Kokkuvõttev hindamine
1.5.5.1. I-III kooliastmel
1. I kooliastmel 1.-2. klassis hinnatakse õpilase õpitulemusi vastavas õppeaines kokkuvõtvalt
poolaasta- ja aastahinnanguga. Alates 3. klassist hinnatakse õpilase õpitulemusi vastavas
õppeaines kokkuvõtvalt trimestri- ja aastahindega.
2. Trimestri hinne pannakse välja trimestri lõpul antud õppeperioodi jooksul saadud hinnete alusel.
Aastahinne pannakse välja antud õppeaasta jooksul saadud trimestri hinnete alusel enne
õppeperioodi lõppu.
3. “Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava” järgi õppiva õpilase teadmistele ja oskustele pannakse
trimestri lõpul antud õppeperioodi jooksul saadud hinnete alusel trimestri hinded. Aastahinne
pannakse välja antud õppeaasta jooksul saadud trimestri hinnete alusel enne õppeperioodi lõppu.
4. Õpilasele, kes on koolist põhjusega kaua puudunud ja ei ole jõudnud nõutavaid ülesandeid täita,
hinnet välja ei panda.
5. Õpilasele, kelle trimestri hinne on „puudulik“, „nõrk“ või on jäetud hinne välja panemata,
koostatakse õppenõukogu otsusega selles õppeaines individuaalne õppekava või määratakse
tugisüsteem vastavalt õpilase individuaalsetele vajadustele. Meetmete rakendamise eesmärgiks on
aidata õpilasel omandada nõutavad teadmised ja oskused.
6. Kui õpilane jäetakse täiendavale õppetööle, pannakse õppeaine aastahinne välja pärast täiendava
õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö tulemusi.
8. klassi õpilasele pannakse aastahinded välja enne lõpueksamite toimumist, välja arvatud
õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle.
7. Aastahinded kannab õpilasraamatusse klassijuhataja.
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1.5.5.2. Gümnaasiumiastmel
1. Gümnaasiumiastmes

hinnatakse

õpitulemusi

õppeainetes

kokkuvõtvalt

kursuse-

ja

kooliastmehindega.
2. Kursusehinne pannakse välja kursuse jooksul saadud arvestuslike hinnete alusel. Arvestuslike
hinnete järel vastamine toimub kokkuleppel aineõpetajaga.
3. Kui kursusehinne on jäänud välja panemata ja õpilane ei ole kasutanud võimalust järele vastata,
hinnatakse kursust hindele «nõrk».
4. Kooliastmehinne pannakse välja õppeaine 10–12. klassi kursusehinnete alusel. Kooliastme hinde
väljapanemisel on nõue, et 12. klassis läbitud kursuste hinded peavad olema kõik vähemalt
“rahuldavad“.
5. Õppeaines, milles riigieksam toimub väljaspool eksamiperioodi, pannakse 12. klassi õpilasele
kooliastmehinne välja enne riigieksami toimumist.
6. Teiste õppeainete kooliastmehinded pannakse välja enne õppeperioodi lõppu.
7. Õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle, pannakse kooliastmehinne välja
pärast täiendava õppetöö lõppu.
8. Kursuse- ja kooliastmehinded kannab õpilasraamatusse klassijuhataja.
1.5.6. Järelevastamine ja järeltööde tegemine
1. Järelevastamine on
1.1. õigeaegselt täitmata jäänud arvestuslikult hinnatava ülesande kohustuslik täitmine;
1.2. hinnetele „puudulik“ või „nõrk“ tehtud arvestusliku töö kohustuslik uuesti tegemine;
1.3. arvestuslikult hinnatava ülesande kohustuslik uuesti täitmine, kui hinne jäi välja panemata;
1.4. õpilase võimalus parandada arvestuslike hindeid „rahuldav“ ja „hea“.
2. Järelevastamine võib olla suuline või kirjalik. Järelevastamine toimub aineõpetajaga
eelregistreerimise alusel.
3. Enne järelevastamist ja järeltööde tegemist toimuvad vajadusel ainealased konsultatsioonid.
Ainealane konsultatsioon on rohkem aega vajavate õpilaste õppimise võimalus, kus õpilaste
juhendamine aineõpetaja poolt tagab õpilaste õpiedu ja edasijõudmise.
4. Kokkuvõtva hinde panekul arvestatakse järelevastamise hinnet.
1.5.7. Käitumise ja hoolsuse hindamine
Käitumist ja hoolsust hinnatakse hinnetega «eeskujulik», «hea», «rahuldav» ja «mitterahuldav».
Põhikooliõpilase käitumist ja hoolsust hinnatakse iga trimestri lõpus. Klassijuhataja kannab käitumise
ja hoolsuse hinded e-päevikusse, klassitunnistusele ja õppeaasta lõpus õpilasraamatusse.
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Gümnaasiumiõpilase käitumist hinnatakse õppeaasta lõpus. Klassijuhataja kannab käitumise hinde epäevikusse, õpinguraamatusse ja õpilasraamatusse.
1.5.7.1. Käitumise hindamine
1. Käitumise hinde aluseks on:
1.1. kooli kodukorra täitmine;
1.2. üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine.
2. Käitumishindega:
2.1. “eeskujulik” hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine
on harjumuspärane igas olukorras, kes täidab kooli kodukorra nõudeid eeskujulikult ja
järjepidevalt;
2.2. “hea” hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ja täidab kooli
kodukorra nõudeid;
2.3. “rahuldav” hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblus-norme
ning täidab kooli kodukorra nõudeid, kuid kellel on esinenud eksimusi, mistõttu ta vajab
pedagoogide ja lapsevanema tähelepanu ja suunamist;
2.4. “mitterahuldav” hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra nõudeid ega järgi
üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme.
3. Käitumise aastahindeks “mitterahuldav” panemist arutab kooli õppenõukogu. Selleks esitab
klassijuhataja õppenõukogule põhjenduse, milles on arvestatud ka õpilasesinduse seisukohti ja
ettepanekuid. Lapsevanemal on õigus osa võtta õppenõukogu koosolekust, kus arutatakse tema
lapse käitumise aastahindeks “mitterahuldav” panemist. Klassijuhataja teavitab lapsevanemat 5
õppepäeva enne õppenõukogu koosoleku toimumist.
4. Käitumise hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassijuhataja õppeaasta algul.
Klassijuhataja teeb sellekohase märke ka e-päevikusse.
5. Õpilase käitumise hinde paneb klassijuhataja, kes:
5.1. vestleb kõikide aineõpetajatega ja arvestab nende ettepanekuid;
5.2. teeb kokkuvõtte märkustest, hilinemistest ja puudumistest ning arvestab neid hinde
panemisel.
6. Õpilase käitumise hindamisel arvestatakse:
6.1. õppetundidest põhjuseta puudumist;
6.2. suhtlemist kaasõpilastega, õpetajatega ja teenindava personaliga;
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6.3. suhtumist õppevahenditesse ja kooli inventari;
6.4. kõnemaneeri ja väljendusoskuse korrektsust;
6.5. kokkulepete ja lubaduste täitmise täpsust.
1.5.7.2. Hoolsuse hindamine
1. Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase
1.1. kohusetundlikkus;
1.2. töökus;
1.3. järjekindlus õppeülesannete täitmisel.
2. Hoolsuse hindega
2.1. “eeskujulik” hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannete täitmisesse alati kohusetundlikult,
õpib kõiki õppeaineid võimetekohaselt, on õppeülesannete täitmisel püüdlik, hoolas ja
iseseisev, ilmutab omaalgatust ja viib alustatud töö lõpuni;
2.2. “hea” hinnatakse õpilast, kes suhtub õppimisse ja õppeülesanne täitmisesse kohusetundlikult,
on iseseisev ja hoolikas ning õpib võimetekohaselt;
2.3. “rahuldav” hinnatakse õpilast, kes üldiselt täidab oma õppeülesandeid, kuid ei ole piisavalt
järjekindel ega õpi kõiki aineid oma tegelike võimete kohaselt;
2.4. “mitterahuldav” hinnatakse õpilast, kes ei õpi võimetekohaselt, suhtub õppeülesannete
täitmisesse lohakalt ja vastutustundetult, ei täida õppimist puudutavaid nõudmisi, jätab sageli
kodused õppeülesanded tegemata.
3. Hoolsushinde paneb õpilasele klassijuhataja koostöös aineõpetajatega.
4. Hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassijuhataja õppeaasta algul.
Klassijuhataja teeb sellekohase märke ka e-päevikusse.
5. Hoolsuse hindamisel arvestatakse:
5.1. tunniks vajalike õppevahendite olemasolu ja korrashoidu;
5.2. õppetundidesse hilinemist;
5.3. õppevahendite puhtust ja korrashoidu;
5.4. riietuse korrektsust, puhtust ja eakohasust;
5.5. õpilasele antud ülesannete täitmist.
1.5.8. Hinde ja hinnangu vaidlustamine
1. Õpilase hindamisel tekkinud eriarvamusi ja vaidlusküsimusi lahendavad õpilase või tema
seadusliku esindaja nõudmisel aineõpetaja, klassijuhataja ja õppejuht.
2. Hinde

pannud

õpetaja

on

kohustatud

selgitama

hindamise

põhimõtteid,

korda

ja

hindamiskriteeriume ning põhjendama vaidlusaluse hinde panemist.
3. Õpilasel või tema seaduslikult esindajal on õigus hindeid ja sõnalisi hinnanguid vaidlustada
kümne õppepäeva jooksul pärast töö kätte saamist, esitades kooli direktorile kirjalikult vastava
taotluse koos põhjendustega ja vaidlustatava tööga.
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4. Kooli direktor teeb otsuse ja teavitab sellest taotluse esitajat kirjalikult viie õppepäeva jooksul
otsuse vastuvõtmise päevast arvates.
5. Kui õpilane või tema seaduslik esindaja ei ole kooli juhtkonna või õppenõukogu otsusega rahul,
on tal õigus pöörduda kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava ametniku poole
kohalikus omavalitsuses.
1.6. II Ainekavad
Õppe- ja kasvatuseesmärgid ja põhimõtted
1. Kool lähtub oma tegevuses riiklikes õppekavades esitatud õppe- ja kasvatuseesmärkidest ning
õppe ja kasvatuse põhimõtetest ning käesolevas peatükis sätestatust.
2. Koolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Kool aitab kaasa põhikooli õpilaste kasvamisele
loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates
rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus. Gümnaasiumiõpilased valmistatakse ette toimimiseks
loova, mitmekülgse, sotsiaalselt küpse, usaldusväärse ning oma eesmärke teadvustava ja
saavutada oskava isiksusena erinevates eluvaldkondades: partnerina isiklikus elus, oma kultuuri
kandja ja edendajana, tööturul erinevates ametites ja rollides ning oma ühiskonna ja
looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna.
3. Põhikooli kooliastmetes on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus luua põhikooli õpilasele eakohane,
turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste,
eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat
eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.
4. Gümnaasiumis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus, et õpilased leiaksid endale huvi- ja
võimetekohase tegevusvaldkonna, millega siduda enda edasine haridustee. Gümnaasiumis on
taotluseks luua õpilastele tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused ja
väärtushoiakud, mis võimaldavad jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või kutseõppeasutuses.
5. Õpilane, kes lõpetab põhikooli, on
5.1. omandanud põhilised teadmised ainevaldkonnaalaste faktide kohta;
5.2. omandanud põhilised kognitiivsed ja praktilised oskused asjakohase teabe kasutamiseks, et
täita ülesandeid ja lahendada tavalisi probleeme, kasutades lihtsaid reegleid ja töövahendeid;
5.3. suuteline töötama või õppima juhendamisel, kuid ka mõningase iseseisvusega.
6. Õpilane, kes lõpetab gümnaasiumi on
6.1. omandanud ainevaldkonna- ja õppesuunaalased laiaulatuslikud faktilised ja teoreetilised
teadmised;
6.2. omandanud

õppesuunaalased

kognitiivsed

ja

praktilised

oskused

konkreetsetele

probleemidele lahenduse leidmiseks;
6.3. suuteline iseseisvalt õppima.
7. Õppe- ja kasvatuse eesmärgiks on üld- ja ainevaldkondade pädevuste saavutamine.
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8. Koolis ja väljaspool kooli toimuva õppe ja kasvatuse korraldamisel lähtub kool riiklikes
õppekavades ja teistes õigusaktides õppekeskkonnale sätestatud nõuetest.
9. Põhikoolis on õppekava läbimiseks arvestatud üheksa aastat ja gümnaasiumis kolm aastat.
10. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema ja direktori või direktori volitatud
pedagoogi kokkuleppel võib kool arvestada kooli õppekavavälist õppimist või tegevust,
sealhulgas õpinguid mõnes teises üldhariduskoolis koolis õpetatava osana, tingimusel, et see
võimaldab õpilasel saavutada kooli või individuaalse õppekavaga määratletud õpitulemusi.
11. Kooli õppekava alusel toimuvas õppes osalemine toimub ilma õpilaste või nende vanemate
kaasrahastamiseta.
12. Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel kasutada tasuta vähemalt kooli õppekava
läbimiseks vajalikku õppekirjandust (õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti) ning
üldkeskharidust omandaval õpilasel vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid.
13. Õppetegevust kavandades lähtuvad õpetajad üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja
oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega.
14. Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas juhendatud
õppeks ettenähtud ajavahemik. Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õppetunni võib
jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest (vahetunnita).
15. Õppetund vaheldub vahetunniga. Vahetunni pikkus on vähemalt kümme minutit iga õppetunni
kohta.
16. Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, näiteks loeng, individuaaltund,
konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning
toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka pedagoog.
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2. ÜLD- JA VALDKONNAPÄDEVUSTE KUJUNDAMINE
Pädevus on teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis tagab suutlikkuse teatud tegevusalal või valdkonnas loovalt, ettevõtlikult, paindlikult ja tulemuslikult toimida ning on oluline inimeseks ja
kodanikuks kujunemisel.
1. Õppekavas eristatakse üldpädevusi, valdkonnapädevusi ja kooliastmetes taotletavaid pädevusi.
2. Kool lähtub pädevuste kujundamisel riiklikes õppekavades esitatud põhimõtetest.
3. Üldpädevused on ainevaldkondade ja õppeainete ülesed pädevused, mis on olulised inimeseks ja
kodanikuks kasvamisel.
Üldpädevused kujunevad õppeainetes taotletavate õpitulemuste kaudu, aga ka läbivate teemade
käsitlemise kaudu ainetundides ning tunni- ja koolivälises tegevuses. Üldpädevuste kujunemist
jälgivad, suunavad ja toetavad õpetajad omavahelises koostöös ning kooli, kodu ja kogukonna
koostöös.
1. Õpilastes kujundatavad üldpädevused:
1) Kultuuri- ja väärtuspädevus:
-

suutlikkus hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalinormide ja eetika seisukohast;

-

tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega, oma ja teiste
maade ja rahvaste kultuuripärandiga ning nüüdiskultuuri sündmustega;

-

väärtustada kunsti, loomingut ja kujundada ilumeelt;

-

hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustada inimlikku, kultuurilist ja
looduslikku mitmekesisust;

-

teadvustada oma väärtushinnanguid ja arvestada nendega otsuste langetamisel;

-

olla salliv ja koostööaldis ning panustada ühiste eesmärkide saavutamisel.

2) Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
-

suutlikkus ennast teostada;

-

toimida aktiivse, teadliku, abivalmi ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna
demokraatlikku arengut;

-

teada ja järgida ühiskondlikke väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid;

-

austada erinevate keskkondade (sh suhtluskeskkondade) reegleid ja ühiskondlikku
mitmekesisust, inimõigusi, religioonide ja rahvuste omapära;
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-

teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides;

-

aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel;

-

suutlikkus mõista globaalprobleeme, võtta kaasvastutus nende lahendamise eest;

-

väärtustada ja järgida jätkusuutliku arengu põhimõtteid;

-

tunnetada end dialoogivõimelise ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja kogu maailma
kontekstis.

3) Enesemääratluspädevus:
-

suutlikkus mõista ja hinnata adekvaatselt oma nõrku ja tugevaid külgi;

-

analüüsida oma käitumist erinevates olukordades;

-

käituda ohutult ja järgida tervislikke eluviise;

-

lahendada suhtlemisprobleeme;

-

arvestada oma võimeid ja võimalusi;

-

analüüsida oma käitumist erinevates olukordades;

-

käituda ohutult ja järgida tervislikke eluviise;

-

lahendada oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvaid probleeme;

-

käituda inimsuhetes sõltumatult;

-

hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta, kavandada oma karjääri.

4) Õpipädevus:
-

suutlikkus organiseerida õppekeskkonda individuaalselt ja rühmas ning hankida õppimiseks,
hobideks, tervisekäitumiseks ja karjäärivalikuteks vajaminevat teavet;

-

planeerida õppimist ja seda plaani järgida;

-

kasutada õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades;

-

seostada omandatud teadmisi varem õpituga; analüüsida oma teadmisi ja oskusi, motiveeritust
ja enesekindlust ning selle põhjal edasise õppimise vajadusi.

5) Suhtluspädevus:
-

suutlikkus ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada nii emakeeles kui ka
võõrkeeltes;

-

arvestada olukordi ja mõista suhtluspartnereid ning suhtlemise turvalisust ennast esitleda, oma
seisukohti esitada ja põhjendada;

-

lugeda ning eristada ja mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste,
kasutades korrektset viitamist, kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili;

-

väärtustada õigekeelsust ja väljendusrikast keelt ning kokkuleppel põhinevat suhtlemisviisi.

6) Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus:
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-

suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid, meetodeid koolis ja igapäevaelus;

-

suutlikkus kirjeldada ümbritsevat maailma loodusteaduslike mudelite ja mõõtmisvahendite
abil ning teha tõenduspõhiseid otsuseid;

-

mõista loodusteaduste ja tehnoloogia olulisust ja piiranguid; kasutada uusi tehnoloogiaid
eesmärgipäraselt.

7) Ettevõtlikkuspädevus:
-

suutlikkus ideid luua ja ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja
tegevusvaldkondades;

-

näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi, aidata kaasa probleemide lahendamisele;

-

seada eesmärke, koostada plaane, neid tutvustada ja ellu viia;

-

korraldada ühistegevusi ja neist osa võtta, näidata algatusvõimet ja vastutada tulemuste eest;

-

reageerida loovalt, uuendusmeelselt ja paindlikult muutustele; võtta arukaid riske.

8) Digipädevus:
-

suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii
õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes;

-

leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust;

-

osaleda digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel;

-

kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd
erinevates digikeskkondades;

-

olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja
digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu
igapäevaelus.

2. Lähedase eesmärgiseade ja õppesisuga õppeained moodustavad ainevaldkonna. Ainevaldkonna
õppeainete õpetamise peamine eesmärk on vastava valdkonnapädevuse kujunemine, mida
toetavad õppeainete eesmärgid ja õpitulemused. Valdkonnapädevuse kujunemist toetavad lõiming
teiste ainevaldkondade õppeainetega ning tunni- ja kooliväline tegevus. Valdkonnapädevuste
kirjeldused on esitatud ainevaldkondade kavades.
3. Kooliastmetes taotletavad pädevused kirjeldavad kokkuvõtvalt õpilase arengut eakohaste
üldpädevuste ja valdkonnapädevuste ning õpitulemuste omandatuse kaudu.
4. Ainekavades esitatakse osaoskuste või õppeteemade kaupa taotletavad õpitulemused, mis
toetavad kooliastmete õppe- ja kasvatuseesmärkide saavutamist ja valdkonnapädevuste
kujunemist. Väärtushoiakute saavutatuse kohta antakse õpilasele kirjeldavat tagasisidet kooli
määratud viisil.
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2.1. Tabel 1. Põhikooli tunnijaotusplaan
Klassid
Õppeaine

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Eesti keel

7

7

6

6

3

3

2

2

3

2.

Kirjandus

2

2

2

2

2

3.

A-võõrkeel

4

3

3

3

3

3

3

3

3

4

5

(inglise

4

3

keel)
4.

B-võõrkeel (saksa või
vene keel)

5.

Matemaatika

4

5

5

5

5

5

5

6.

Loodusõpetus

1

2

1

2

2

3

2

7.

Geograafia*

1

2

2

8.

Bioloogia

1

2

2

9.

Keemia

2

2

10.

Füüsika

2

2

11.

Ajalugu

2

12.

Inimeseõpetus

13.

Ühiskonnaõpetus**

14.

Muusika

2

2

2

15.

Kunst ja tööõpetus

3

3

3

16.

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

Kunst

2

2

1

1

1

1

17.

Tööõpetus

1

2

2

2

2

1

18.

Kehaline kasvatus

3

3

2

2

2

2

19.

Informaatika

1

1

1

1

1

25

28

30

30

32

Nädalakoormus

2
20

3

3

23

25

32

*Geograafias toimub õppeaastatel 2020/2021 ja 2021/2022 üleminek uuele tunnijaotusele.
Vanas tunnijaotuses on geograafia jaotatud järgnevalt: 7. klass 2 tundi, 8. klass 2 tundi ja 9. klass 1
tund (Puudutab 2020/21 õppeaastal 8. ja 9. klassi. 2021/22 õppeaastal puudutab see 9. klassi).
**Ühiskonnaõpetuses toimub õppeaastatel 2020/2021 ja 2021/2022 üleminek uuele tunnijaotusele.
Vanas tunnijaotuses on ühiskonnaõpetus ainul 9. klassis 2 tundi. 7. klassis ei ole antud aines tunde
(Puudutab 2020/21 õppeaastal 8. ja 9. klassi. 2021/22 õppeaastal puudutab see 9. klassi).

2.2. Tabel 2. Vaba tunniressursi kasutamine
Õppeaine

I

II

III
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kooliaste

kooliaste

kooliaste
1

1.

Eesti keel

1

1

2.

A-võõrkeel (inglise 1

1

keel)
4.

Matemaatika

4

5.

Loodusõpetus

1

6.

Ajalugu

7.

Inimeseõpetus

8.

Kunst

2

9.

Informaatika *

3

2

10

4

Kokku

2

1

1
1

8

* Põhikooli õppekavas on kohustusliku valikainena informaatika.

2.3. Tabel 3. Gümnaasiumi tunnijaotusplaan
Klassid
Õppeaine
10.

11.

12.

1.

Eesti keel

2

3

3

2.

Kirjandus

2

2

2

3.

B2-võõrkeel (inglise keel)

3

3

5

4.

B1-võõrkeel (saksa või

2

2

2
4

vene keel)
5.

Matemaatika

4

4

6.

Geograafia*

2

2

7.

Bioloogia*

8.

Keemia***

1/2

2/1

9.

Füüsika

2*

2*

1

10.

Ajalugu

2

2

2

11.

Perekonnaõpetus

1

12.

Ühiskonnaõpetus

2

13.

Muusika*

1

1

14.

Kunst

1

1

15.

Kehaline kasvatus*

2

2

2

16.

Majandus ja ettevõtlusõpe

2*

1*

1

17.

Arvuti kasutamine

2

2

1

1
24

uurimistöös
18.

Joonestamine

1

19.

3D modelleerimine

20.

Uurimistöö alused

21.

Disain

22.

Riigikaitse**/****

2

2

2

23.

Psühholoogia****

1

1

1

24.

Usundiõpetus

1*

1*

25.

Jõusaali

1

1

1
1

iseseisva

1

kasutamise alused
Nädalakoormus

32

35/34***

34

*Kursused toimuvad liitrühmades, nt. 10. ja 11. klassi õpilased õpivad koos majandust.
**Riigikaitse kursus viiakse läbi iga aasta kevadel. Kursuse kestvus nädal, maht 35h.
***Kursuste maht on erinev üle aasta. 2020/21 õppeaastal on 10. ja 11. klassis liitrühmana kaks
kursust, 2021/22 õppeaastal on 10. ja 11. klassis liitrühmana üks kursus ja 2022/23 õppeaasta jätkub
nagu 2020/21.
****Psühholoogia ja Riigikaitse kursused toimuvad liitrühmas 10., 11. ja 12. klassidega. 2020/21
õppeaastal toimub kõikidele klassidele antud kursus. Psühholoogi ja Riigikaitse kursused avatakse
uuesti kolmele klassile liitrühmas 2023/24 õppeaastal.

2.4. Tabel 4. Gümnaasiumi kursuste loend
1.

Eesti keel
Kohustuslikud kursused - 6 kursust
Keel ja ühiskond
Meedia ja mõjutamine
Teksti keel ja stiil
Praktiline eesti keel I
Praktiline eesti keel II
Praktiline eesti keel III.
Valikkursused
Kõne ja väitlus
Ortograafia
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2.

Kirjandus
Kohustuslikud kursused - 5 kursust
Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine
Kirjandus antiigist 19. sajandini
Kirjanduse põhiliigid ja -žanrid
20. sajandi kirjandus
Uuem kirjandus.
Valikkursus
Draama ja teater
Kirjandus ja film

3.

B2 keeleoskustasemega võõrkeel - inglise keel

(A-

võõrkeel)
Kohustuslikud kursused - 5 kursust
Eesti ja maailm
Kultuur ja looming
Keskkond ja tehnoloogia
Haridus ja töö
Inimene ja ühiskond
Valikkursused
I Kirjalik eneseväljendus, esse
II Raporti kirjutamine
III Ametliku kirja kirjutamine
IV B2 keeletaseme suuline eneseväljendus
4.

B1 keeleoskustasemega võõrkeel saksa või vene keel

(B-

võõrkeel)
Kohustuslikud kursused - 5 kursust
Eesti ja maailm
Kultuur ja looming
Keskkond ja tehnoloogia
Haridus ja töö
Inimene ja ühiskond
Saksa keele valikkursused
Väärtused
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Ülevaade grammatikast
Kodulugemine ja tõlkimise alused
Saksa keel filmis
Vene keele valikkursused
Väärtused ja kõlblus. Kultuurilugu
Vene kultuur, muusika ja kunst
Vene kirjandus
Reis Venemaale
5.

Matemaatika
Kitsas matemaatika 8 kursust (+4 kursust)
Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja Võrratused
Trigonomeetria I
Trigonomeetria II
Vektor tasandil. Joone võrrand
Tõenäosus ja statistika
Arvjadad Funktsioonid I (Lai)
Funktsioonid II
Funktsiooni piirväärtus ja tuletis (Lai)
Tuletise rakendused (Lai)
Planimeetria. Integraal
Stereomeetria
Kordamine (valikkursus)
Valikuline lai matemaatika 14 kursust
Avaldised ja arvuhulgad
Võrrandid ja võrrandisüsteemid
Võrratused. Trigonomeetria I
Trigonomeetria II
Vektor tasandil. Joone võrrand
Tõenäosus, statistika
Funktsioonid. Arvjadad
Eksponent- ja logaritmfunktsioon
Trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsioon
piirväärtus ja tuletis
Tuletise rakendused
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Integraal. Planimeetria
Sirge ja tasand ruumis
Stereomeetria
Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside
uurimine
6.

Bioloogia
Kohustuslikud kursused - 4 kursust
Bioloogia uurimisvaldkonnad
Organismide energiavahetus
Molekulaarbioloogilised põhiprotsessid
Bioevolutsioon
Valikkursus
Rakendusbioloogia

7.

Geograafia
Kohustuslikud kursused - 2 kursust
Maa kui süsteem (loodusainete valdkond)
Loodusvarad ja nende kasutamine“ (loodusaine)

8.

Keemia
Kohustuslikud kursused - 3 kursust
Orgaanilised ühendid ja nende omadused
Orgaaniline keemia meie ümber
Anorgaaniliste ainete omadused ja rakendused
Valikkursus
Elu keemia

9.

Füüsika
Kohustuslikud kursused - 5 kursust
Füüsikalise looduskäsitluse alused
Mehaanika
Elektromagnetism
Energia
Mikro- ja megamaailma füüsika
Valikkursus
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Teistsugune füüsika
Loodusainete valikkursused
Arvuti kasutamine uurimistöös
Joonestamine
3D-modelleerimine
Rakenduste loomise ja programmeerimise alused
10.

Ajalugu
Kohustuslikud kursused - 6 kursust
Üldajalugu
Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi vahetuseni)
Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni)“
Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20.saj esimesel poolel
Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel
Lähiajalugu III – 20. saj arengu põhijooned: Eesti ja
maailm
Valikkursused
„Üldajalugu

–

maailma

ajalugu:

tsivilisatsioonid

väljaspool Euroopat“
Üldajalugu – Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide
ajalugu
11.

Ühiskonnaõpetus
Kohustuslikud kursused - 2 kursust
I kursus „Ühiskonna areng ja demokraatia“
II kursus „Majandus ja majanduspoliitika“
Valikkursus
Inimene ja õigus

12.

Geograafia
Kohustuslikud kursused – 1 kursus
Rahvastik ja majandus (sotsiaalainete valdkond)
Valikkursus
Globaliseeruv maailm
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13.

Inimeseõpetus
Kohustuslikud kursused – 1 kursus
Perekonnaõpetus
Valikkursus
Psühholoogia

14.

Sotsiaalainete valikkursused
Globaliseeruv maailm
Uurimistöö alused
Etikett

15.

Kunst
Kohustuslikud kursused - 2 kursust
Kunsti ajalugu ja muutuv olemus
Nüüdiskunsti sünd ja arengusuunad
Valikkursus
Kaasaegne kunst

16.

Muusika
Kohustuslikud kursused - 3 kursust
Muusika I
Muusika II
Muusika III

17.

Kehaline kasvatus
Kohustuslikud kursused - 5 kursust
Kehaline kasvatus I
Kehaline kasvatus II
Kehaline kasvatus III
Kehaline kasvatus IV
Kehaline kasvatus V
Valikkursus
Kehalised võimed ja liikumisoskused
ÕPPESUUND

18.

Majandus ja ettevõtlusõpe - 5 kursust
Mikroökonoomika I
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Mikroökonoomika II
Ettevõtlusõpetus. Õpilasfirma
Makroökonoomika
Makroökonoomika
Õppesuunda toetavad ained
19.

A2-võõrkeel (prantsuse või saksa keel)

20.

Disain

21.

Karjääriõpetus
(antud aine on läbiv teema neljandas kooliastmes)

22.

Riigikaitse

23.

Usundiõpetus

24.

Jõusaali iseseisva kasutamise alused
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3. LIIKLUSKASVATUS
1. Liikluskasvatuse eesmärk kujundada üksteisega arvestavaid liiklejaid, kellel on
1.1. ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda ning hoiduvad käitumast teisi
liiklejaid ohustavalt ja liiklust takistavalt;
1.2. teadmised ja oskused, mis toetavad nende endi ja teiste liiklejate toimetulekut ja ohutust
mitmesugustes liiklusolukordades nii jalakäija kui ka sõiduki juhina.
2. Kooli rolliks on viia läbi laste liikluskasvatust ja valmistada õpilasi ette ohutuks liiklemiseks.
3. Liikluskasvatuse teemade kaudu kujundatakse ohutuks liiklemiseks üldised liiklusalased teadmised
ja oskused.
3.1. I kooliastmel on liikluskasvatuse eesmärgiks
1. ohutuse

väärtustamine

ning

tähelepanu

pööramine

ohutusele

igapäevases

õppe-

ja

kasvatustegevuses;
2. oskus mõista ja väärtustada iseenda ohutust ning ohutut käitumist; ohuolukordade tekkepõhjuste
selgitamine, ohu ennetamine, ohutust tagavate turvavahendite kasutamine, abi kutsumine.
Liikluskasvatuse sisuks on

jalakäija ja jalgratturi ohutu liiklemise, käitumise ja liikluses

toimetuleku õpetamine, lähtudes eelkõige lapse koduümbruse liikluskeskkonnast.
I kooliastme lõpuks õpilane:
1. väärtustab ohutust ja iseenda turvalisust;
2. teab hädaabi numbrit (112), oskab ohust teatada;
3. oskab kirjeldada ohtusid oma kooliteel ning põhjendada ja selgitada ende vältimist;
4. oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid, sh helkur, turvavöö, jalgratturikiiver, põlve
ning küünarnuki kaitsed, vajadusel ujumisrõngast, päästevesti;
5. oskab käituda ühissõidukeis, siseneda, väljuda ning ohutult sõiduteed ületada;
6. oskab valida jalgrattaga, rulaga, rulluiskudega, tõukerattaga, tasakaaluliikuriga sõitmiseks ohutut
kohta;
7. oskab ohutult liikuda/liigelda märjal, libedal, lumisel teel;
8. oskab valida tee, sh raudtee ületamiseks kõige ohutumat kohta; peatuda, kuulata, vaadata ning
ohutuses veendununa sõidutee ületada;
9. oskab määrata sõidukite liikumise suunda ning hinnata liikumise kiirust;
10. oskab eristada valet/ohtlikku liikluskäitumist õigest/ohutust käitumisest.
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3.2. II kooliastmel on liikluskasvatuse eesmärgiks
1. õpetada mõistma ja väärtustama ohutust, iseenda turvalisust ning ohutut käitumist; oskus osaleda
diskussioonides ohtu ennetavates tegevuste analüüsimisel ja õigete hoiakute kujunemisel;
2. ohutusalaste teadmiste, oskuste, vilumuste lõimimine, laste õpetamine reaalses liikluskeskkonnas,
praktilised õppused jne.
Liikluskasvatuse sisuks on erinevate liiklusolukordade selgitamine lapse enda ja teiste liiklejate
seisukohalt ning ohutu liiklemise õpetamine.
II kooliastme lõpuks õpilane:
1. väärtustab ohutust ja iseenda turvalisust;
2. oskab ohust kiiresti ja korrektselt teatada;
3. oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid, sh helkur, turvavöö, jalgratturi ja/või
mopeedijuhi kiiver, põlve ja/või küünarnuki kaitsed;
4. oskab käituda ühissõidukeis, siseneda, väljuda ning sõiduteed ületada;
5. oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, -kiirust ja kaugust;
6. oskab valida tee (sh raudtee) ületamiseks kõige ohutumat kohta;
7. oskab hinnata sõiduki liikumiskiirust ja määrata vahemaid;
8. tunneb/teab/mõistab liikluseeskirja nõudeid jalakäijale, juhile (sh jalgratturile);
9. oskab leida informatsiooni ja lisamaterjali ohutusalaste teemakäsitluste kohta;
10. oskab kaardistada ohtlikud kohad kooliteel, kirjeldab ohtu ja teab, kuidas ohtu vältida.
3.3. III kooliastmel on liikluskasvatuse eesmärgiks
1. õpetada mõistma ja väärtustama ohutust, iseenda turvalisust ning ohutut käitumist;
2. ohutust tagavatest seadustest tulenevate käitumisharjumuste kujundamine, teadmiste rakendamine
oskuste ja vilumusteni, praktilised ohutusalased õppused.
Liikluskasvatuse sisuks on erinevate liiklusolukordade selgitamine lapse enda ja teiste liiklejate
seisukohalt ning linna ja maapiirkonna teedel ohutu liiklemise õpetamine.
III kooliastme lõpuks õpilane:
1. väärtustab ohutust, arvestab kaasliiklejatega ning on seaduskuulekas;
2. oskab ohust teatada ja hinnata ohuolukorda;
3. oskab vaatluse teel hinnata helkuri peegelduvuse omadusi;
4. oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid, sh helkur, turvavöö, jalgratturi- ja mootorratturi
kiiver, põlve ning küünarnuki kaitsed;
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5. teab ja tunneb nõudeid jalgratturile ja mopeedijuhile ning oskab vastavalt nõuetele käituda;
6. oskab kaardil tähistada ohtlikud kohad kooliteel ja valida ohutuma teekonna sihtpunkti
jõudmiseks;
7. kirjeldab ohutu teekonna valiku põhimõtteid;
8. mõistab liikluseeskirja nõudeid jalakäijale, juhile (jalgratturile, mopeedijuhile);
9. on teadlik ohutusalastest kampaaniatest ning annab hinnangu ajas muutuvate hoiakute
kujunemise kohta;
10. oskab leida informatsiooni ja võrrelda Eesti liiklusohutuse olukorda teiste riikidega.
3.4. Gümnaasiumi kooliastmel on liikluskasvatuse eesmärgiks
1. õigete ohutust tagavate hoiakute kujundamine, mis loob eelduse ohutu käitumise väärtustamisele;
2. gümnaasiumis ohutusalane õpetus laiendab ja süvendab põhikoolis omandatud ohutusalaseid
hoiakuid, teadmisi, oskusi ja vilumusi.
Liikluskasvatuse sisuks on liiklusohutust tagavate hoiakute arendamine ja käitumise mõjutamine,
millega laiendatakse ja süvendatakse põhikoolis omandatud liiklusohutusalaseid teadmisi, oskusi,
vilumusi ja hoiakuid.
Gümnaasiumi lõpuks õpilane:
1. väärtustab ohutust, on teadlik riskikäitumise tagajärgedest;
2. oskab hinnata ohuteguri suurust, teadvustab õnnetuse ahelreaktsiooni võimalikkuse;
3. oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid;
4. teab, et pidurdus- ja peatumisteekonna pikkus sõltub sõiduki kiirusest, tee – ja ilmastikuoludest
(vihm, lumi, jää);
5. oskab abistada ja anda esmaabi uppumisohtu sattunud inimesele;
6. tunneb liikluseeskirja nõudeid jalakäijale ja juhile;
7. on seaduskuulekas ning tal on oskused, mis toetavad tema enda ja teiste liiklejate toimetulekut ja
ohutust erinevates liiklusolukordades nii jalakäijana, sõitjana kui ka juhina;
8. oskab leida ja omab ülevaadet ohutusalastest kampaaniatest, oskab tuua võrdlusi teiste riikidega;
9. oskab koostada riskianalüüsi silmas pidades kooliümbruse liikluskeskkonda, teeb ettepanekuid
ohutuse suurendamiseks.
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Tabel 5. Liikluskasvatuse teemad
Tundide
Liikluskasvatuse teemad

klassi

arv
kohta

õppeaastas
I kooliaste
Jalakäija liiklusreeglid

3

Ohutu liikluskäitumine

1

Praktiline õppus

1

Helkuri koolitus

1

II kooliaste
Jalakäija liiklusreeglid

1

Jalgratturi liiklusreeglid

6

Praktiline õppus

3

III kooliaste
Liikluse reeglitest tulenevad õigused, kohustused ja vastutus

2

Mopeedijuhi liiklusreeglid

4

Liiklusohutus

1

Gümnaasium
B-kategooria mootorsõidukijuhtide koolitus
Liikluskasvatuse teemade käsitlemise ainetundides ei kajastu õppekavas esitatud liikluskasvatuse
teemade mahus.
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4. ÕPILASTE OSKUSTE KUJUNDAMINE KÄITUMISEKS
KRIISIOLUKORRAS
4.1. I kooliastme lõpuks õpilane
1. väärtustab ohutust ja iseenda turvalisust;
2. teab hädaabi numbrit (112), oskab ohust või juhtunust teatada;
3. oskab ohutult evakueeruda koolihoonest;
4. teab tuletõrje päästevahendite asukohti koolis;
5. teab lõhkekehadega kaasnevaid ohte, oskab lõhkekeha leiu korral kutsuda abi;
6. oskab käituda pommiähvarduse korral koolis või mõnes muus ühiskondlikus asutuses.
4.2. II kooliastme lõpuks õpilane
1. väärtustab ohutust ja iseenda turvalisust;
2. oskab ohust kiiresti ja korrektselt teatada;
3. oskab ohutult evakueeruda koolist;
4. teab tuletõrje päästevahendite asukohti koolis ja oskab neid kasutada;
5. oskab (vajadusel) kasutada tulekustutustekki;
6. teab lõhkekehadega kaasnevaid ohte, oskab lõhkekeha leiu korral kutsuda abi;
7. oskab käituda/tegutseda pommiähvarduse korral koolis või mõnes muus ühiskondlikus asutuses.
4.3. III kooliastme lõpuks õpilane
1. oskab ohust teatada ja hinnata ohuolukorda;
2. oskab ohutult evakueeruda koolist ja osutada evakueerumisel abi endast noorematele;
3. teab tuletõrje päästevahendite asukohti koolis ja oskab neid kasutada;
4. oskab kustutada väikeseid tulekoldeid (lõke, süttinud rasv pannil jne);
5. teab lõhkekehadega kaasnevaid ohte, oskab lõhkekeha leiu korral kutsuda abi;
6. oskab ohtlike ainetega kokkupuutumisel end kaitsta nende tervist kahjustava toime eest;
7. oskab käituda pommiähvarduse korral koolis või mõnes muus ühiskondlikus asutuses.
4.4 Gümnaasiumi lõpuks õpilane
1. väärtustab ohutust, on teadlik riskikäitumise tagajärgedest;
2. mõistab ohtlike ainete tähistuse põhimõtteid;
3. oskab tulekahju korral tegutseda ja anda esmaabi tulekahjus kannatanule;
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4. oskab kriisiolukorras teisi aidata ja juhendada;
5. oskab abistada ja anda esmaabi uppumisohtu sattunud inimesele.
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5. LÄBIVAD TEEMAD JA NENDE KÄSITLEMISE PÕHIMÕTTED
1. Õppekavas käsitletavad läbivad teemad on
1.1. elukestev õpe ja karjääri planeerimine;
1.2. keskkond ja jätkusuutlik areng;
1.3. kodanikualgatus ja ettevõtlikkus;
1.4. kultuuriline identiteet;
1.5. teabekeskkond;
1.6. tehnoloogia ja innovatsioon;
1.7. tervis ja ohutus;
1.8. väärtused ja kõlblus.
2. Läbivad teemad on üld- ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu
vahendiks. Läbivad teemad on aineülesed ja ühiskonnas tähtsustatud ning võimaldavad luua
ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust, toetades õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates
olukordades rakendada.
Läbivate teemade õpe realiseerub
 õppekeskkonna korralduses;
 aineõppes;
 läbivatest teemadest lähtuvas või õppeaineid lõimivas loovtöös;
 klassivälises õppetegevuses ja huviringide tegevuses;
 maakondlikes, üle-eestilistes ja rahvusvahelistes projektides osalemises.
3. Õpetajad kavandavad läbivate teemade käsitlemise õpetaja töökavas. Läbivate teemade nimistu
vastab „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 14 lõikes 3 ja „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 10
lõikes 3 esitatud kohustuslike läbivate teemade nimistule.
5.1. Elukestev õpe ja karjääri planeerimine
Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
isiksuseks, kes on valmis
 õppima kogu elu;
 täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas;
 kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu;
 tegema mõistlikke kutsevalikuid;
 väärtustama elukestvat õpet kui elustiili;
 planeerima oma karjääri kui jätkuvat otsuste tegemise protsessi;
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 tegema oma elukäiku puudutavaid valikuid ja suurendama teadmisi töömaailmast.
5.1.1. Õpilast suunatakse
1. teadvustama oma huve, võimeid ja oskusi, mis aitavad kaasa adekvaatse enesehinnangu
kujunemisele ning kutseplaanide konkreetsemaks muutumisele;
2. arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostööoskusi ning teabega ümberkäimise oskusi;
3. arendama oskust seada endale eesmärke ning tegutseda neid ellu viies süsteemselt;
4. kujundama valmisolekut elukestvalt õppida ja kutseotsuseid teha ning tundma haridus- ja
koolitusvõimalusi;
5. tutvuma erinevate ametite ja elukutsetega, nende arenguga minevikus ja tulevikus, tundma
õppima töösuhteid reguleerivaid õigusakte, ettevõtte ja töötaja õigusi ja kohustusi ning kodukoha
majanduskeskkonda;
6. pöörama tähelepanu praktilistele tööotsimisoskustele.
5.2. Keskkond ja jätkusuutlik areng
Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
isiksuseks, kes
1. on sotsiaalselt aktiivne ja vastutustundlik;
2. hoiab ja kaitseb keskkonda;
3. väärtustab jätkusuutlikkust;
4. püüab leida lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele.
5.2.1. Õpilast suunatakse
1. aru saama loodusest kui terviksüsteemist, inimese ja teda ümbritseva keskkonna vastastikustest
seostest ning inimese sõltuvusest loodusressurssidest;
2. aru saama inimkonna kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku, tehnoloogilise ja inimarengu
erinevate tunnuste vastastikusest seotusest ning inimtegevusega kaasnevatest mõjudest;
3. väärtustama bioloogilist (sealhulgas maastikulist) ja kultuurilist mitmekesisust ning ökoloogilist
jätkusuutlikkust;
4. arutlema keskkonnaprobleemide üle nii kodukoha, ühiskonna kui ka üleilmsel tasandil,
kujundama isiklikke keskkonnaalaseid seisukohti ning pakkuma lahendusi keskkonnaprobleemidele;
5. võtma vastutust jätkusuutiku arengu eest, kasutama loodussäästlikke ja jätkusuutlikku arengut
toetavaid tegutsemisviise; hindama ning vajaduse korral muutma oma tarbimisvalikuid ja eluviisi.
5.3. Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
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1. aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks;
2. inimeseks, kes mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse
tähtsust;
3. ühiskonna liikmeks, kes toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja
arengusuundadele ning osaleb poliitiliste ja majanduslike otsuste tegemisel.
5.3.1. Õpilast suunatakse
1. väärtustama ühiselu demokraatlikku korraldamist, koostööd, kodanikualgatust ja vabatahtlikkusel
põhinevat tegutsemist ning konfliktide rahumeelset ja vägivallatut lahendamist;
2. olema algatusvõimeline ja ettevõtlik, kujundama isiklikke seisukohti ning neid väljendama
3. tundma õppima ja kaitsma enda ja teiste õigusi ning mõistma nendega kaasnevat vastutust ja
kohustusi;
4. mõistma avaliku, ettevõtlus- ja mittetulundussektori seoseid ning toimimist, nende aluseks
olevaid põhimõtteid, õigusi ja kohustusi;
5. mõistma enda kui üksikisiku rolli ühiskonnas, mõistma võimalusi ja vajadust mõjutada
ühiskonnas toimuvat ning omandama oskusi osaleda otsustamisprotsessides;
6. mõistma ettevõtluse rolli ühiskonnas, ettevõtlusega seotud negatiivseid ja positiivseid mõjusid,
kujundama kaalutletud seisukohti ettevõtlusega seotud eetilistes küsimustes;
7. analüüsima ettevõtlusega kaasnevaid riske ja nende vähendamise võimalusi ning suhtuma
positiivselt ettevõtlusse ja selles osalemisse.
5.4. Kultuuriline identiteet
Läbiva teema „Kultuuriline identiteet“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
1. kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi
kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel;
2. ühiskonnaliikmeks, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud
elupraktikate eripärast;
3. inimeseks, kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja
koostööaldis.

5.4.1. Õpilast suunatakse
1. mõistma ennast kultuuri kandjana, edasiviijana ja kultuuride vahendajana;
2. mõistma kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsust ühiskonna jätkusuutlikkuse
kujundajana;
3. osalema kultuuridevahelises kommunikatsioonis;
4. olema salliv ja suhtuma lugupidavalt teiste kultuuride esindajatesse ning nende tavadesse ja
loomingusse, taunima diskrimineerimist;
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5. tundma õppima ning väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripära, toetudes ühelt poolt
erinevates õppeainetes õpitule ning seda üldistades, teiselt poolt ka omaalgatuslikult loetule,
nähtule ja kogetule;
6. teadvustama, tundma õppima ja võrdlema mineviku

ja nüüdisaja ühiskondade kultuurilist

mitmekesisust;
7. omandama teadmisi kultuuride (sealhulgas eesti rahvuskultuuri) kujunemise ja vastastikku
rikastavate mõjutuste kohta.

5.5. Teabekeskkond
Läbiva teema „Teabekeskkond“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
1. teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat;
2. ühiskonnaliikmeks, kes suudab infokeskkonda kriitiliselt analüüsida;
3. inimeseks,

kes

toimib

infoühiskonnas

vastavalt

oma

eesmärkidele

üldtunnustatud

kommunikatsioonieetika järgi.

5.5.1. Õpilast suunatakse
1. määrama oma teabevajadusi ja leidma sobivat teavet;
2. valima sobivat suhtlus- või sidekanalit olenevalt olukorrast ja vajadusest;
3. kujundama

tõhusaid

teabeotsingumeetodeid,

mis

hõlmavad

erinevaid

teavikute

ja

teabekeskkondade kasutamist;
4. arendama kriitilise teabeanalüüsi oskust;
5. mõistma meedia kui majandusharu üldisi toimimismehhanisme, sealhulgas meedia osa tööturul;
6. analüüsima avalikus ruumis kehtivaid reegleid ning kirjeldama võimalikku tegevust nende
rikkumise korral.

5.6. Tehnoloogia ja innovatsioon
Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes
tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas.

5.6.1. Õpilast suunatakse
1. omandama

teadmisi

tehnoloogiate

toimimise

ja

arengusuundade

kohta

erinevates

eluvaldkondades;
2. mõistma tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile, elukvaliteedile ning
keskkonnale nii tänapäeval kui ka minevikus;
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3. aru saama tehnoloogiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste uuenduste vastastikustest
mõjudest ning omavahelisest seotusest;
4. mõistma ja kriitiliselt hindama tehnoloogilise arengu positiivseid ja negatiivseid mõjusid ning
kujundama kaalutletud seisukohti tehnoloogia arengu ja selle kasutamisega seotud eetilistes
küsimustes;
5. kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat eluliste probleemide lahendamiseks ning oma
õppimise ja töö tõhustamiseks;
6. arendama loovust, koostööoskusi ja algatusvõimet innovaatiliste ideede rakendamisel erinevates
projektides,

osalema

koostöös

kaasõpilaste

ja/või

tehnoloogiafirmaga

innovaatilises

arendusprojektis.

5.7. Tervis ja ohutus
Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist vaimselt,
emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima
tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise keskkonna
kujundamisele.
Tervise valdkonnas põhineb õpilaste tervisega seonduvate teadmiste ja hoiakute ning sotsiaalsete
toimetulekuoskuste arendamisel. Seda toetab tervist edendava kooli põhimõtete rakendamine koolis.

5.7.1. Õpilast suunatakse
1. terviseteadlikkuse arendamisele, sealhulgas oma tervise ja turvalise käitumise väärtustamisele;
2. kasutama oma teadmisi, enesega toimetuleku oskusi ning üldisi sotsiaalseid oskusi enda ja teiste
turvalisuse, sealhulgas turvalise koolikeskkonna kujundamiseks;
3. teadvustama oma otsuste ning käitumise seost tervise ja turvalisusega;
4. selgitama loodus- ja sotsiaalainetes õpitule tuginedes alkoholi ja tubaka mõju inimorganismile ja
käitumisele;
5. leidma ning kasutama usaldusväärset terviseteavet ja abiteenuseid;
6. teadvustama keskkonna mõju oma tervisele;
7. analüüsima tervisealast infot, toodete ja teenuste kvaliteeti.
Ohutuse valdkonnas õpetatakse käituma liiklus-, tule-, veeohu ja teiste keskkonnast tulenevate ohtude
puhul ning otsima vajaduse korral abi.
Õpilast suunatakse
1. tundma eri liiki ohuallikate ja ohtlike olukordade olemust ning nende võimalikku
tekkemehhanismi;
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2. hindama mitmesuguste käitumisviiside ohutusastet ja vältima ohuolukordadesse sattumist;
3. kujundama turvalisele kooli- ja kodukeskkonnale ning liiklusohutusele suunatud hoiakuid ja
käitumist;
4. omandama teadmisi ning oskusi ohu- ja kriisiolukordades tõhusalt käituda;
5. kujundama õiget liikluskäitumist, harjuma järgima liikluses kehtivaid norme ning arvestama
kaasliiklejaid;
6. tundma õppima ja väärtustama liikluse ning ohutuse reeglitest tulenevaid õigusi, kohustusi ja
vastutust;
7. analüüsima ja hindama keskkonna ja ühiskonna (sealhulgas eakaaslaste) mõju inimeste tervisele
ja ohutusalaste otsuste langetamisele; vältima negatiivseid mõjusid ja toetama teisi positiivsete
otsuste langetamisel;
8. analüüsima ohuteguri suurust, teadvustama õnnetuse ahelreaktsiooni võimalikkust; tundma ära
olukorrad, mis nõuavad professionaalset abi;
9. analüüsima ohutusalast infot.

5.8. Väärtused ja kõlblus
Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt
arenenud inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib
neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse ning sekkub vajaduse korral
oma võimaluste piires.

5.8.1. Õpilast suunatakse
1. tunnustama väärtusi, kõlbelisi norme ja viisakusreegleid;
2. analüüsima süstemaatiliselt kõlbelisi norme ja väärtusi;
3. arutlema üldtunnustatud eetiliste printsiipide üle ja neid omaks võtma;
4. juhinduma oma käitumises eetilistest põhimõtetest ning hindama iseenda ja kaasinimeste
käitumist nende alusel;
5. osalema kollektiivi (klassi, kooli, huviringi jm) eetikakoodeksi ja/või käitumisreeglite
väljatöötamises ning neid järgima;
6. kasutama kõlbeliste konfliktide lahendamise ning vastutustundlike valikute tegemise oskusi;
7. analüüsima kriitiliselt ja argumenteeritult väärtusi ja kõlbelisi norme, erinevaid väärtussüsteeme,
nende seoseid ajaloolis-kultuurilise kontekstiga, religiooniga ja maailmavaatega;
8. tegutsema erinevaid vaateid ja seisukohti respekteerides ning kaitsma ja põhjendama oma
seisukohti;
9. ette nägema, võimaluse korral vältima ja lahendama väärtuste ja kõlbeliste normidega seotud
konfliktsituatsioone.
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6. LÕIMINGU PÕHIMÕTTED
1. Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu. Lõiming toetab õpilaste
üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist.
2. Lõiming seostab eraldiseisvad õpetatavad teadmised ja oskused ning asetades need reaalse elu
konteksti, aitab õpilastel neid mõtestada ning seostada üheks tervikuks.
3. Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel,
õppeainete, koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste,
õppeülesannete ning viiside abil.
4. Lõimingu saavutamiseks korraldatakse koolis õpet ja kujundatakse õppekeskkonda ning õpetajate
koostööd viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust: täpsustades pädevusi, seades õppe-eesmärke
ning määrates erinevate õppeainete ühiseid probleeme ja mõistestikku.
5. Lõiming on tegevus, mis eeldab suhtlemist ja arutelu ning toimub peamiselt õpetaja vahetul
juhendamisel. Lisaks vahenduspedagoogikale on õppetegevuses oluline õpilase aktiivsus ja
motiveeritus. Õpetajate poolt juhitud lõimingu kaudu pakutakse õpilastele motiveeritud õppimist,
seostades teadmisi õpilase huvidest lähtuvalt ning soodustades sellega õpilase aktiivsust.
Lõimingu kaudu
1. vähendatakse pähe õppimist ja soodustakse leidmist, lahendamist ja oma lahenduste
põhjendamist;
2. püüdlevad õpetajad selles suunas, et teadmisi õpitaks kriitiliselt ja läbi mõeldult ning seostades
reaalse eluga;
3. muutub õppimine tähenduslikumaks ja tulemusikumaks sest seda soodustavad suhtlemine ja
arutelud.
Lõmingu eesmärk saavutatakse, kui
1. õppetegevus on õpetajal kavandatud õpilasekesksena;
2. õpetaja arvestab õpilase ealisi iseärasusi, eelnevaid teadmisi ja kogemusi;
3. õpilasele antakse valikuvõimalusi ning pühendatakse aega arutelule;
4. õppimine muutub õpilase jaoks tähenduslikuks;
5. õpilasel tekib suutlikkus ühe õppeaine teadmisi ja oskusi teise õppeainesse üle kanda;
6. õpilasel tekib oskus koolis õpitut argieluga seostada.
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1. Lõiming kajastub õpetaja töökavas kirjeldatuna õppetegevustena.
Tegevusteks võivad olla
 projektide kavandamine ja teostamine;
 probleemide lahendamine;
 uurimine;
 küsimuste esitamine ja neile vastuste leidmine.
Õpetajal on kasutada järgmised lõiminguviisid
 ainetevahelised seosed;
 ainetevaheline ajaline kooskõla;
 ainete kombineerimine;
 ainetevaheline teemakeskne lõiming;
 valdkonnasisene või valdkondade vaheline lõiming.
2. Üldpädevuste

kujundamist

on

käsitletud

täpsemalt

ainevaldkondade

kirjeldustes.

Valdkonnasisese lõimingu aluseks on vastava valdkonnapädevuse kujunemine. Valdkonnaülese
lõimingu aluseks on pädevused kooliastmeti.
3. Pädevuste kujundamist taotletakse nii õppe- kui ka õppekavavälises tegevuses. Pädevusi
käsitleme kui lõimingutsentreid, mis on aluseks suutlikkuse kujunemiseks.
Lõimingutsentriks võivad olla
 erinevad õppeviisid, mis aitavad õpilasel omandada erinevaid töövõtted ja saada kogemusi;
 individuaalne, paaris- ja rühmatöö, diskussioon, ajurünnak, probleemõpe, õppekäik, ekskursioon,
matk;
 õppeülesanded mis täidavad olulist rolli lõimingu saavutamisel - projekt, referaat, uurimistöö,
loovtöö, essee.
Lõimingu õnnestumiseks on oluline õpetajate koostöö. Koolis on loodud võimalused õpetajate
omavaheliseks tihedaks koostööks ning toetatakse õpetajate professionaalset arengut.
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7. ÜLEKOOLILISTE JA KOOLIDEVAHELISTE PROJEKTIDE
KAVANDAMISE PÕHIMÕTTED
1. Projekt on ühekordse, tähtajalise, piiratud ressurssidega ja kindlaks määratud tulemuste
saavutamiseks tehtav töö. Projektid kavandatakse kooli üldtööplaanis.
2. Projektid võivad olla:
 uurimisprojektid (suunatud teadmiste hankimisele);
 teostusprojektid (uue objekti loomine, ürituse ettevalmistamine ja läbiviimine);
 hindamisprojektid (olemasolevate nähtuste, eksperimentide või teostatud muutuste hindamine
ja ettepanekute tegemine, ootuste väljaselgitamine tegevuse parendamiseks).
3. Kõikidel projektidel on projektijuht, kelle ülesanne on koostöös projektirühmaga määratleda
projekti eesmärgid lähtuvalt üldpädevustest.
Projektil peab olema selge eesmärk ja kindlad ajapiirid. Projekt kavandatakse nii, et saab aru projekti
ideest, eesmärgist ja tulemusest ning selgelt on toodud esile tegevused eesmärgi saavutamiseks ning
tegevuste täitmiseks vajalik aeg ja vajalikud vahendid ning eeldatavad kulutused.
Peale projekti toimumist viiakse läbi selle tulemuste analüüs lähtuvalt püstitatud eesmärkidest
(määratletakse tulemuste ja protsessi tugevused ja nõrkused) ning kavandatakse parendus- tegevused
edaspidiseks.
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8. ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS
Õppe ja kasvatuse korraldus toimub koolis kehtestatud „Kodukorras“ sätestatud 1. peatüki „Õppeja kasvatustöö korraldamine“ järgi
8.1. Põhikool
1. Õppe ja kasvatuse ajakasutus on määratud õpilase kohaldatud päevakavas, mille üheks osaks on
tunniplaan. Õpilane on kohustatud järgima päevakava.
2. Projekt-, õues- ja muuseumiõppeks ning ekskursioonideks ja õppekäikudeks vajalik aeg
kavandatakse õpetaja töökavas.
3. Põhikooli lõpetamise tingimuseks on, et õpilane on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö,
mis lähtub läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv.
8.2. Gümnaasium
Gümnaasiumi õppesuund on „Majandus ja ettevõtlus“
1. Õpilase õppekoormus gümnaasiumi jooksul on 105 kursust (1 kursus on 35 õppetundi).
2. Õpilase õppekoormusesse kuuluvad kõik „Gümnaasiumi riikliku õppekava“ §-s 9 loetletud
kohustuslikud kursused, arvestades võimalust valida kitsa ja laia matemaatika vahel.
3. Kitsa/laia matemaatika järgi õppinud õpilasel on soovi korral võimalik üle minna laiale/kitsale
matemaatikale peale teist kursust.
4. Üleminek kitsalt matemaatikalt laiale ja vastupidi on kokkuleppel kooliga võimalik erandkorras
peale teist kursust ka individuaalse õppekava alusel.
5. Kool võimaldab õpilastele valikkursusi valdkonniti vähemalt mahus, mis on sätestatud
„Gümnaasiumi riikliku õppekava“ § 11 lõikes 4.
6. Tulenevalt õpilaste arvust gümnaasiumiastme klassides võib õppetöö teatud ainetundides toimuda
liitrühmadena (10. ja 11. kl koos; 11. ja 12. kl koos või 10.-12. kl koos). Liitrühmade tunnid
kajastuvad tunniplaanis.
7. „Gümnaasiumi riikliku õppekava“ § 11 lõikes 4 kirjeldatud ainevaldkondlikes mahtudes on nii
riiklikus õppekavas kirjeldatud valikkursused kui ka kooli õppekavast tulenevad valikkursused.
8. Kool võimaldab lisaks „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 11 lõikes 4 nimetatud
valikkursustele vähemalt 11 kursuse mahus valikkursusi, mis arvestavad kooli omapära ja
piirkondlikku eripära. Nimetatud valikkursuste hulgas on nii riiklikus õppekavas kirjeldatud
valikkursused kui ka kooli õppekavast tulenevad valikkursused. Nende valikkursuste õpe on
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korraldatud vähemalt 12 soovija olemasolul. Valikkursuste loetelu võib olla õppeaastati erinev
ning seepärast esitatakse see igal õppeaastal eraldi loeteluna.
9. Õppe ja kasvatuse ajakasutus on määratud õpilase kohaldatud päevakavas, mille üheks osaks on
tunniplaan. Õpilane on kohustatud järgima päevakava.
8.3. E-õppe korraldamise põhimõtted
E-õpe on statsionaarse õppe üks vormidest, mis toimub õpetaja juhiste alusel väljaspool kooli, suhtlus
toimub õpilase ja õpetaja vahel elektrooniliste kanalite kaudu. E-õpet korraldatakse koolis
vajaduspõhiselt. Eriolukordade puhul, kus koolis viibimine võib kujutada ohtu seal viibivate inimeste
turvalisusele või tervisele, võib kooli pidaja otsustada kooli osalisele või täielikule e-õppele
suunamise.
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9. ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ KORRALDUS
III kooliastmes läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö korraldamine toimub
koolis kehtestatud „Loovtööde tegemise korra“ kohaselt.
Gümnaasiumiõpilaste õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamine, juhendamine ja
vormistamine toimub vastavalt koolis kehtestatud „Uurimistööde tegemise juhendile“ .

9.1. III Kooliastme loovtöö korraldamise põhimõtted
1. Loovtöö tegemine on põhikooli lõpetamise üheks tingimuseks alates 1.septembrist 2013.a.
Loovtöö teema märgitakse põhikooli lõputunnistusele.
2. Kolmandas kooliastmes tehtav loovtöö lähtub läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv.
Kooli poolt valitud läbivatest teemadest lähtuvad või õppeaineid lõimiva loovtöö temaatikad on
järgmised:
2.1. elukeskkonnaga seotud loovtööd, mis lähtuvalt läbivatest teemadest: keskkond ja ühiskonna
jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus, tehnoloogia ja innovatsioon;
2.2. eneseteostusega seotud loovtööd, mis lähtuvad läbivatest teemadest: elukestev õpe ja karjääri
planeerimine, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus;
2.3. isiksuseks kujunemisega seotud loovtööd, mis lähtuvad läbivatest teemadest: kultuuriline
identiteet, teabekeskkond, väärtused ja kõlblus.
3. Loovtöö sooritavad kõik õpilased III kooliastme jooksul.
4. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.
Kollektiivse loovtöö puhul:
4.1. võib töö teostamisel osaleda rohkem kui üks õpilane;
4.2. peab olema iga autori panus töösse selgelt eristatav;
4.3. on loovtöö teema jagatud alateemadeks vastavalt osalevate õpilase arvule;
4.4. osalevad kõik autorid loovtöö esitlemisel.
5. Lõimuva loovtöö korral võib õpilasel olla mitu juhendajat.
6. Loovtöö temaatika valib kool, täpsema teemavaliku teevad õpilased.
7. Õpilane teostab loovtöö kirjaliku tegevuskava alusel, milles kajastuvad töö eesmärk, töö etapid
ning töö teostamise ajagraafik.
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8. Iga loovtöö juurde kuulub kirjalik kokkuvõte.
9. Õpilasel on õigus töö teostamiseks ja esitlemiseks kasutada kooli IKT vahendeid.
10. Õpilase nõustamine juhendaja poolt toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui
tegevuskavas on ette nähtud.

9.2. Loovtöö liigid
9.2.1. Uurimus
On õpilase või õpilaste poolt õppekava raames ettevalmistatud kirjalik töö, milles õpilane keskendub
mingile uurimisprobleemile. Eeldab materjali kogumist, analüüsimist, süstematiseerimist ja
üldistamist ning järelduste tegemist. Uurimuse kirjutamine ja vormistamine.
Töö osad:
 tiitelleht (kooli nimi, töö pealkiri, koostaja ees- ja perekonnanimi ning klass, juhendaja ees- ja
perekonnanimi, töö valmimise koht ja aasta);
 sisukord;
 sissejuhatuses antakse kokkuvõtlik ülevaade teemast ja probleemidest, selgitatakse uurimuse
eesmärki, tutvustatakse kasutatud allikmaterjali ja selle kogumist, tutvustatakse töö ülesehitust;
 töö sisu n uurimuse peateemade ja alateemade põhjal vormistatud tekst;
 uurimuse kokkuvõte peaks kajastama peatükkide järeldusi ja andma vastuse sissejuhatuses
püstitatud põhiideele ja/või -väitele;
 kasutatud kirjandus;
 lisades esitatakse illustreeriv materjal, (fotod, skeemid, tabelid, tekstikoopiad jne) ja neile tuleb
tekstis ka viidata.

9.2.2. Praktiline töö
Praktiline töö kätkeb endas uudset, innovaatilist ideed ning on eneseteostusrõõmu pakkuv ja
silmaringi avardav töö.
Praktilise töö eesmärk:
Praktilise töö eesmärgiks on õpilase loova eneseväljenduse, koostöö ja iseseisvalt töötamise oskuse
arendamine ning järgmiste oskuste omandamine:
1. töö jaoks vajalike andmete kogumine ja analüüsimine;
2. tegevuse ajaline kavandamine ja kavandatu järgimine;
3. teoreetiliste teadmiste praktiline rakendamine;
4. oma tegevuse analüüsimine;
5. kirjaliku kokkuvõtte koostamine;
6. töö esitlemine/ läbiviimine näitusena, kontserdina või muul moel.
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9.2.3. Projekt
Projekt eeldab projekti kavandamist, läbiviimist ja tagasisidestamist. Projekt on kindla eesmärgi ja
ulatusega terviklik töö või muu ettevõtmine, mille 9. klassi õpilane võib sooritada ka I poolaasta
jooksul.
Projektitöö etapid:
 Teema valik ja ajakava koostamine. Projektitöö idee sõnastatakse loovtöö teemana. Püstitatakse
eesmärgid, mida projektitöö käigus ellu viiakse. Pärast teema valimist koostatakse ajakava.
Rühmas tehtava projektitöö korral annab juhendaja igale õpilasele konkreetse ülesande.
 Teoreetiline osa. Tutvutakse vajaliku taustamaterjaliga. Olenevalt projektitöö iseloomust
valmistatakse ette ülevaated, ettekanded või praktiliste tegevuste läbiviimise kava/ stsenaarium.
Õpilased pakuvad omapoolseid lahendusi. Planeeritakse koostöö. Vajadusel koostatakse eelarve.
 Praktiline osa. Projektitöö elluviimine. Rühmasiseselt tuleb jälgida, et kõik saaksid anda oma
panuse. Praktilise osa teostamine võimalusel jäädvustatakse (fotografeeritakse, filmitakse jne).
Projekti esitletakse hindamiskomisjonile. Enne esitlust esitatakse hindamiskomisjonile projekti kohta
kirjalik kokkuvõte, milles on projekti teema, püstitatud eesmärgid ning kirjeldatakse tööprotsessi ja
töö tulemust.

9.2.4. Muusikateos või kunstitöö
Loovtöö muusikateose või kunstitööna võib olla nii praktiline töö kui ka vaimse idee kandja.
1. Loovtöö muusikateosena on õpilase omalooming või muusikateose esitamine. Omalooming võib
olla pealkirjastatud laul või instrumentaalpala, samuti kaasaegsete multimeedia vahenditega
loodud kompositsioon. Esitusele võib kaasata teisi lauljaid ja instrumentaliste.
2. Kunstitöö teostamise tehnikaks võib olla maal, joonistus, graafika, skulptuur, keraamika,
videofilm, animatsioon, perfomance jne.

9.3. Töö etapid
 Teema valik ja ajakava koostamine: sõnastatakse töö teema ja püstitatakse eesmärgid. Pärast
teema valimist koostatakse ajakava. Rühmas tehtava projektitöö korral annab juhendaja igale
õpilasele konkreetse ülesande.
 Teoreetiline osa: tutvutakse vajaliku taustamaterjaliga. Õpilased pakuvad omapoolseid lahendusi.
Vajadusel koostatakse eelarve.
 Praktiline osa: muusikateose või kunstitöö teostamine.

51

Loovtööd esitletakse hindamiskomisjonile. Enne esitlust esitatakse hindamiskomisjonile loovtöö
kohta kirjalik kokkuvõte, milles on töö teema, püstitatud eesmärgid ning kirjeldatakse tööprotsessi ja
töö tulemust.

9.4. Loovtööde juhendamine ja teostamine
Juhendaja ülesandeks on tähtsustada loovtööd kui protsessi, mille käigus toimub õpilasele pidev
tagasiside andmine.
Loovtöö juhendajateks võivad olla kõik õpetajad või erialaselt pädevad juhendajad väljastpoolt kooli.
Üks juhendaja võib juhendada maksimaalselt kolme loovtööd. Loovtöö juhendamine võib toimuda
individuaalselt või ka rühmas.
Juhendaja:
 tutvustab õpilasele loovtöö kavandamise, teostamise ja vormistamise juhendit;
 aitab (vajadusel) õpilast teema valikul, töö planeerimisel ja läbiviimisel ning probleemide
sisulisel lahendamisel;
 soovitab õpilasele tööks vajalikku kirjandust ja annab suuniseid info leidmiseks valitud teema
kohta;
 jälgib töö vastavust sisulistele ja vormistamise nõuetele ning tegevuskava täitmist;
 juhib õpilase tähelepanu töö sisulistele puudustele;
 täpsustab rühmatöös liikmete tööpanust;
 otsustab valminud loovtöö esitlemisele lubamise;
 abistab õpilast kirjaliku kokkuvõtte tegemisel;
 õigus on mitte lubada loovtöö esitlemisele õpilasi, kelle töö ei vasta kehtestatud nõuetele;
 annab hindamiskomisjonile kirjaliku hinnangu loovtöö valmimise protsessile (Lisa 2);
 nõustab õpilast esitluse edukaks läbiviimiseks.

9.5. Loovtööde esitlemine
Loovtööd saab esitleda õpilane, kes on antud tähtajaks esitanud hindamiskomisjonile loovtöö koos
kirjaliku kokkuvõttega ja kelle tööle on juhendaja andnud kirjaliku hinnangu. Loovtööd esitleb
õpilane suuliselt (kuni 7 minutit) ja näitlikustab IT vahenditega.
Loovtöö esitlemisel teeb õpilane suulise ettekande, mis koosneb järgmistest osadest:
 sissejuhatus (selgitab töö eesmärki ja põhjendab teema valikut);
 töö sisu (tutvustab töö käiku ja kasutatud meetodeid ja/või töövõtteid) ning kokkuvõte (püstitatud
eesmärgi täitmine, hinnang oma töö protsessile ja tulemusele).
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9.6. Loovtööde hindamine
Töö hindamise eesmärk on anda tagasisidet loovtöö kui terviku kohta, kujundada kriitilist suhtumist,
julgustada õpilast järgmisteks loovtöödeks ning teostada seeläbi isiksuse arengut.
Loovtöid hindab direktori käskkirjaga kinnitatud hindamiskomisjon. Loovtööle antavaks hinnanguks
on kas „arvestatud“ või „mittearvestatud“.
Hinnang antakse loovtöö:
 sisule: töö vastavus teemale; seatud eesmärkide saavutamine; meetodite valik ja rakendus;
terminite ja keele korrektne kasutamine; töö ülesehitus;
 protsessile: õpilase algatusvõime ja initsiatiiv loovtöö teema valimisel; ajakava järgimine,
kokkulepetest kinnipidamine; suhtlemisoskus;
 vormistamisele: teksti, jooniste, graafikute ja tabelite korrektne vormistamine; viitamine;
 esitlemisele: esitluse ülesehitus ja näitlikustamine; suhtlemine publikuga;
 kunstitöö puhul hinnatakse ka töö teostamise taset;
 muusikateose puhul hinnatakse teose originaalsust ja esitamise kunstilist teostust.
Õppeaasta jooksul ettekantud loovtöö (toimus üritus vms) juures peab viibima hindamiskomisjon
ning loovtöö autor peab tagama ürituse dokumenteerimise (kuulutus, fotod vm), et seda saaks
kasutada oma töö esitlemisel.
Kui komisjon ei pea esitatud loovtöö taset vastavaks tööle seatud nõudmistele ja loovtööle antakse
hinnang „mittearvestatud“, tuleb õpilasel osutatud puudujäägid parandada ning täiendatud töö
hindamiskomisjoni seatud tähtajaks uuesti esitada. Klassijuhataja kannab loovtöö hinde E-kooli.

9.7. Loovtööde korralduse ajakava
Kuupäevalised tähtajad määratakse igal õppeaastal hiljemalt septembrikuu teisel nädalal.
Tabel 6.
Tähtaeg

Tegevused

September-oktoober

Õpilane valib loovtöö teema ja otsib loovtöö juhendaja.
Klassijuhataja esitab õppealajuhatajale õpilaste loovtööde teemade

Novembri 1. nädal

ja juhendajate nimekirja.
53

November

Õpilane koostab koos juhendajaga töö tegemiseks tegevuskava.
Direktor kinnitab oma käskkirjaga loovtöö teema, töö vormi, õpilase

Novembri 3. nädal

ja juhendaja.
Õpilane esitab juhendajale loovtöö ja elektroonselt kirjaliku

Märtsi 1. nädal

kokkuvõtte.
Juhendaja annab vajadusel õpilasele töö parendamiseks soovitusi ja

Märtsi 2. nädal

otsustab, kas lubab loovtöö esitlemisele.
- õpilane esitab õppealajuhatajale valmis töö ja paberkandjal
kirjaliku kokkuvõtte;

Märtsi 3. nädal

-juhendaja annab esitlemisele lubatud töö kohta kokkuvõtliku
hinnangu (lisa 2) ja esitab selle hindamiskomisjonile.
- õpilane koostab koos juhendajaga loovtöö esitluse;
-direktor kinnitab oma käskkirjaga hindamiskomisjoni, kuhu

Märtsi 4. nädal

kuuluvad kooli juhtkonna esindaja, klassijuhataja ja õpilase
juhendaja.

Aprilli 1. nädal

Loovtööde esitlemine
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10. GÜMNAASIUMI LÕPETAMISE KORRALDUS
Gümnaasiumi lõpetamine toimub „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ §-s 31 ning „Gümnaasiumi
riikliku õppekava“ §-des 18 ja 22 sätestatud tingimustel ja korras.
Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb rahuldavalt sooritada alljärgnevad lõpueksamid:
 riigieksamid eesti keeles, võõrkeeles ja matemaatikas;
 õpilasuurimus (koolis kehtestatud „Uurimistööde tegemise juhendi“ järgi);
 koolieksam majanduses, mis koosneb kahest osast – teoreetiline osa ja praktilise osana
õpilasfirma (firma loomine, tegutsemine, tegevuse lõpetamine). Eksperthinnangu õpilasfirma
tegevusele annab ka Junior Achievement Eesti SA.
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11. ÕPILASTE JA VANEMATE TEAVITAMISE JA NÕUSTAMISE
KORRALDUS
Lastevanemate teavitamine toimub koolis kehtestatud

„Kodukorra“ peatükkide nr 4 ja nr 5

kohaselt.
Koolis:
 on tagatud õpilasele ning nende vanematele teabe kättesaadavus õppe ja kasvatuse korralduse
kohta;
 juhendamine ja nõustamine õppetööd käsitlevates küsimustes;
 teatab iga I-III kooliastme aineõpetaja õppeveerandi/poolaasta ning gümnaasiumiosa aineõpetaja
iga kursuse algul õpilastele, millised on peamised õppeteemad, vajalikud õppevahendid,
hindamise korraldus ja planeeritavad üritused;
 nõustatakse vajaduse korral õpilase vanemat õpilase arengu toetamises ja kodus õppimises;
 korraldatakse õpilaste ja vanemate teavitamist edasiõppimisvõimalustest ning tagatakse õpilastele
karjääriteenuste (karjääriõpe, -info või –nõustamine, teave tööturu üldise suundumuse kohta)
kättesaadavus.
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12. HARIDUSLIKE ERIVAJADUSEGA ÕPILASTE ÕPPEKORRALDUSE
PÕHIMÕTTED
Hariduslike erivajadustega on õpilane, kelle tervislik seisund või kooli õppekeele ebapiisav
valdamine ei võimalda saavutada taotletavaid õpitulemusi. Hariduslike erivajadustega on ka eriliselt
andekas õpilane.
Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel lähtutakse põhimõtetest, mille kohasel õpib
haridusliku erivajadusega õpilane üldjuhul tavaklassis.
Õppenõukogu

otsusel

rakendatakse

haridusliku

erivajadusega

õpilasele

meetmeid,

mille

rakendamiseks ei ole ette nähtud koolivälise nõustamismeeskonna soovitust:
 tugispetsialisti teenus;
 individuaalse õppekava rakendamine;
 pikapäevarühma vastuvõtmine;
 õpiabirühma määramine.
Sõltuvalt õpilase hariduslikust erivajadusest võib kool teha talle muudatusi või kohandusi õppeajas,
õppe sisus, õppeprotsessis, õpikeskkonnas või taotletavates õpitulemustes. Nende muudatuste
tegemisse kaasatakse põhikooli õpilase vanem. Muudatuste tegemisse kaasatakse õpilase vanem ka
gümnaasiumiosa piiratud teovõimega õpilase korral.
Kui muudatuste või kohandustega kaasneb nädalakoormuse või õppe intensiivsuse oluline kasv või
kahanemine võrreldes riikliku või kooli õppekavaga, koostatakse õpilasele individuaalne õppekava.
Kui individuaalse õppekavaga ettenähtud muudatused ja kohandused ei võimalda põhikooli õpilasel
riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemusi saavutada, arvestab kool õpilase õppe korraldamisel
koolivälise nõustamismeeskonna soovitusega.
Kui gümnaasiumiosa õpilase hariduslik erivajadus ei võimalda riiklikus õppekavas sätestatud
õpitulemuste saavutamist, tuleb õpilasele koostada individuaalne õppekava, kus sätestatakse
kohandatud nõuded võrreldes riikliku õppekavaga. Sellist individuaalset õppekava rakendatakse
üksnes eriarsti, logopeedi, eripedagoogi või psühholoogi soovitusel.
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Kool võib põhikoolis õppivale õpilasele, kelle emakeel on eesti keelest erinev, korraldada õpilase
vanema nõusolekul eesti keele õpet „Eesti keel teise keelena“ ainekava alusel.
Kui ilmneb õpilase andekus, tagatakse talle koolis individuaalse õppekava rakendamine ning
vajaduse

korral

täiendav

juhendamine

aineõpetajate

või

teiste

spetsialistide

poolt

haridusprogrammide või haridusasutuste kaudu:
 kool organiseerib andeka õpilase õppetegevusi nii, et õpilane saaks töötada tempos ja tasemel,
mis vastab tema võimetele (keerukama raskusastmega ja integreeritud ülesannete lahendamine
jms.);
 aineõpetajad innustavad ja valmistavad õpilast ette osalema olümpiaadidel, ainevõistlustel,
huviringides, projektitöödes ja huvikoolides, teaduskoolis, ülikoolis jne.
Lapsevanema taotlusel on koolil õigus loobuda B-võõrkeele õpetamisest õpilasele, kes on Eestis
elanud vähem kui kolm aastat.
Haridusliku erivajadusega õpilase õpet korraldab direktori määratud haridusliku erivajadusega
õpilase õppe koordineerija, kelle ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu
toetamiseks koostöö korraldamine tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel.
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13. KARJÄÄRITEENUSTE KORRALDUS
13.1. Eesmärgid
Kutsenõustamise ja karjääriõpetuse eesmärgiks on kasvatada oma võimetest, soovidest ja
õpivõimalustest teadlik õpilane, kes oskab oma karjääri planeerida.
Selle eesmärgi saavutamiseks:
 aidatakse õpilastel arendada teadlikkust iseendast;
 antakse teavet muutuvast töömaailmast, elukutsetest ja edasiõppimise võimalustest;
 kujundatakse õpilastes hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad neil karjääriotsuste
tegemist;
 toetatakse ja nõustatakse karjääriotsuste tegemisel ja planeerimisel.
Kutsenõustamisel kasutatavad meetodid:
 võimete ja kutsesobivuse testid;
 võimaliku elukutse valiku planeerimine;
 CV koostamine;
 info edastamine õppimis- ja tööturuvõimaluste kohta;
 arenguvestlused;
 personaalne ja grupinõustamine;
 projektiõpe;
 koostöö Järvamaa Kutsehariduskeskusega ja Rakvere Ametikooliga.

13.2. Karjääriõpe õppetöö osana
1. Aineõpetajate töökavades on „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ aine läbiva teemana.
2. Gümnaasiumiosa õppesuund on “Majandus ja ettevõtlus” (4 kursust). Iga gümnaasiumiosa
õpilane võtab osa õpilasfirma loomisest, tegevusest ning aruandlusest. Hinnangu õpilasfirma
tegevusele annab „Junior Achievement“ Eesti SA.
3. Valikainet „Karjääriõpetus“ õpetatakse:
3.1. 11. klassis majanduse tunni raames (10 tundi);
3.2. 9. klassis klassijuhatajatundides (6 tundi).
4. Karjääriõpe lõimub õppetunnivälise kutsesuunitlusalaste tegevusega.
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13.3. Oodatavad tulemused
13.3.1. I kooliastmes
Kujundatakse õpilastes positiivne hoiak õppimisse ning toetatakse esmaste õpioskuste omandamist.
Mänguliste tegevuste abil aidatakse õpilasel kujundada ning õppida tundma ennast ja lähiümbruse
töömaailma, tuginedes õpilase kogemustele igapäevaelust.
I kooliastme lõpuks õpilane:
1. on tutvunud erinevate (kodukoha)elukutsetega ja teab nende vajalikkust;
2. teab ja oskab kirjeldada oma vanemate/pereliikmete ameteid;
3. teab kodukohas esinevaid ameteid ning mõistab nende tähtsust;
4. iseloomustab ennast, kirjeldab oma unistusi;
5. mõistab õppimise tähtsust;
6. saab aru töö vajalikkusest;
7. oskab kasutada raha lihtsamates tehingutes ning teab raha ja töötasu seoseid;
8. õpib planeerima aega ja järgima koostegutsemise reegleid;
9. osaleb huviringides.
Toetavad tegevused:
ainetunnid, õppekäigud, ühisüritused koolis, arenguvestlused, koosolekud lastevanematele,
karjääriinfo stendil ja raamatukogus.

13.3.2. II kooliastmes
Keskendutakse õpilase sotsiaalsete ja toimetulekuoskuste arendamisele. Eesmärk on aidata õpilasel
kujundada põhilisi õpioskusi, empaatiavõimet ning suhtlemis- ja enesekontrollioskust.
II kooliastme lõpuks õpilane:
1. tunneb ja kirjeldab erinevaid elukutseid seostama neid erinevatel kutsealadel töötamise
eeldustega;
2. mõistab erinevate elukutsete vajalikkust ühiskonnale;
3. õpib tundma oma tugevaid ja nõrku külgi;
4. kirjeldab enda oskusi, huvisid ja võimeid;
5. oskab kasutada lihtsamaid infoallikaid;
6. mõistab teadmiste ja hariduse seost elukutsetega;
7. saab aru suhtlemis- ja koostööoskuste vajalikkusest;
8. osaleb huviringides ja võimalusel ka laagrites.
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Toetavad tegevused
Ainetunnid, õppekäigud, ühisüritused koolis, arenguvestlused, koosolekud lastevanematele,
külalisesinejad, karjääriinfo stendil ja raamatukogus, kohtumised erinevate elukutsete esindajatega,
ettevõtete külastused.

13.3.3. III kooliastmes
Keskendutakse õpilase võimete, huvide, vajaduste ja hoiakute teadvustamisele, õpioskuste
arendamisele ning esmaste kutsevalikutega seostamisele. Õpilasi suunatakse mõtlema oma
võimalikele tulevastele tegevusvaldkondadele ning arutlema, millised eeldused ja võimalused on neil
olemas, et oma soove ellu viia. Tähtis on käsitleda töö ja kutsega seotud stereotüüpseid suhtumisi
kriitiliselt, et need ei muutuks õpilase tulevikuväljavaadete piirajateks. Õpilasi teavitatakse
erinevatest tööharjutamise võimalustest ning julgustatakse neid kasutama. Õpilasele vahendatakse
teavet edasiõppimisvõimaluste kohta ning luuakse võimalus saada kutsenõustamist.
III kooliastme lõpuks õpilane:
1. analüüsib oma isiksuseomadusi, huvisid, oskusi, õpitulemusi ja võimeid;
2. õpib hindama oma eeldusi, soove ja võimalusi karjäärivalikute tegemisel;
3. teab haridustee jätkamise võimalusi, teadvustab elukestvat õpet;
4. oskab luua seoseid hariduse ja töömaailma vahel;
5. oskab pöörduda spetsialistide poole abi saamiseks karjääriotsuse tegemisel;
6. osaleb klassi karjääriõppealastes tegevustes;
7. oskab leida infot õppimisvõimaluste ja tööturu kohta erinevate teabeallikate põhjal.
Toetavad tegevused
Ainetunnid,

õppekäigud

lastevanematele,

ettevõtetesse,

karjääriinfo

stendil

ja

ühisüritused

koolis,

raamatukogus,

arenguvestlused,

kohtumised

koosolekud

karjäärispetsialistidega,

ettevõtjatega, kutsekooli õpilastega ja õpetajatega, vilistlastega.

13.3.4. Gümnaasiumiosas
Taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes väärtustab elukestvat õpet kui elustiili ning mõtestab
oma karjääri planeerimist kui jätkuvat otsuste tegemise protsessi, kellel on valmisolek ja oskused
teha oma elukäiku puudutavaid valikuid ning suurendada teadmisi töömaailmast.
Õpilast suunatakse:
1. tutvuma erinevate ametite/elukutsetega, haridus- ja koolitusvõimalustega, pöörama tähelepanu
praktilistele tööotsimis oskustele;
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2. koostama isiklikku karjääriplaani; analüüsima võimalikke alternatiivseid karjäärivalikuid ja
nende mõju pikemas perspektiivis;
3. analüüsima tööd reguleerivaid õigusakte, ettevõtte ja töötaja õigusi ja kohustusi ning kohalikku
majanduskeskkonda;
4. tutvuma teabega edasiõppimise ja töö leidmise võimaluste kohta (sealhulgas ettevõtlus) ning
luuakse võimalused saada karjäärinõustamist.
Gümnaasiumi lõpetaja:
1. tunneb erinevaid elukutseid ja omab teadmisi, mida elukutsete õppimiseks vajatakse;
2. oskab näha seoseid hariduse, huvide ja elukutsevaliku vahel;
3. tunneb oma isiksuseomadusi ja oskab neid teadmisi kasutada karjääri planeerimisel;
4. oskab leida infot elukutsete, ametite ja haridusvõimaluste kohta;
5. jälgib kohalikul ja rahvusvahelisel tööturul toimuvat;
6. oskab tööd otsida ja tööturul konkureerida;
7. oskab koostada karjääriplaani;
8. tajub enda vastutust karjääriotsuste tegemisel.

13.4. Ressursid
Kutsenõustamist ja karjääriõpet viivad läbi ja/ või toetavad:
1. õpetajad („Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ planeeritakse töökavasse läbiva teemana);
2. klassijuhatajad;
3. juhtkond;
4. huviringide juhendajad;
5. psühholoog/sotsiaalpedagoog;
6. lapsevanemad;
7. külalislektorid, vilistlased, ettevõtjad;
8. kutseõppeasutused;
9. ettevõtted, asutused;
10. hoolekogu ja kohalik omavalitsus.

13.4.1. Vahendid kutsenõustamise ja karjääriõpetuse toetamiseks
1. IKT – arvuti, internet;
2. teabe- ja nõustamiskeskusest saadud infomaterjal;
3. HARNO, „Rajaleidja“ poolt koostatud õppe- ja metoodilised materjalid;
4. kool tasub (vastavalt võimalusele) õppeekskursioonideks vajalikud transpordikulud;
5. ringijuhtide töötasu maksab omavalitsus;
6. kool taotleb vahendeid projektidest.
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14. KOOLI ÕPPEKAVAVÄLISE ÕPPIMISE VÕI TEGEVUSE
ARVESTAMINE KOOLIS ÕPETATAVA OSANA
1. Kooli õppekavavälise õppimise või tegevuse arvestamisel kooli õppekava osana lähtutakse õpitu
sisust ja õpitulemustest, mitte sellest, kelle juures ja kus õpilane õppis või tegevusi sooritas.
2. Kui tõendusmaterjal õppekavavälise õppimise kohta pole piisav, on koolil õigus nõuda
täiendavaid materjale. Täiendav materjal aitab paremini mõista, kas taotletavad õpitulemused on
omandatud.
3. Õppekavavälises õppes on põhiküsimus selles, kas vastav pädevus või õpitulemus on olemas ja
kuidas selle olemasolu hinnata. Õpitu peab kokku sobima nende õpitulemustega, mille
saavutamist taotletakse. Kindlasti peab õpitu olema määratletav ka tasemega. On oluline, et mujal
õpitu oleks sisuliselt sobiv õppekavaga, mille järgi õpilane koolis õpib.
4. Õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamine võimaldab suurendada ja avardada õpilaste,
sealhulgas erivajadustega õpilaste võimalusi kooliväliseks õppeks. Mujal õppimine annab
paindlikuma võimaluse hariduse omandamiseks. Andekamatele õpilastele annab kooliväline õpe
võimaluse ennast teostada. Kooli õppekavavälise õppe või tegevuse arvestamisel loetakse
tulemused samaväärseks õppekava läbimisel saavutatud õpitulemustega.
5. Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamine koosneb järgmistest etappidest:
5.1. taotleja nõustamine;
5.2. taotluse koostamine ja esitamine direktorile;
5.3. taotluse hindamine;
5.4. direktori otsus;
5.5. vajadusel otsuse vaidlustamine ja vaidemenetlus.
6. Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamisel kooli õppekava osana võivad
võimalikud äraütlemised olla seotud:
7. tähtajalise aegumisega – kui õppimine on toimunud enam kui kolm aastat tagasi;
8. sisulise aegumisega – kuna teatud õpitulemused aeguvad ajas;
9. madalamal õppetasemel läbitud õppe mitte arvestamisega – gümnaasiumiastmel ei arvestata neid
õpinguid, mis on läbitud põhikooli tasemel;
10. topelt arvestamise vältimisega - mujal (näiteks muusikakoolis) õpitu, mille tõenduseks on antud
muusikakooli tunnistus ei ole automaatselt üle kantav muusika õppeaine läbimisena.
11. Õppekavaväliseid õpinguid ei arvestata seoses kooli lõpetamisega (koolieksami sooritamisel,
õpilasuurimuse või praktilise töö sooritamisel ning loovtöö koostamisel).
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12. Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamiseks moodustab direktor taotluse
hindamise komisjoni (vähemalt kaks õpetajat), kelle ülesanne on selgitada, kas kooli
õppekavavälised õpingud või tegevused on võimaldanud nõutud õpitulemuste omandamist.
13. Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamisel

uuritakse õpilase esitatud

õpitulemuste omandatuse tõendamist võimaldavaid materjale ning nende vastavust nende
õpitulemustega, mille arvestamist taotletakse.
Tüüpiliseks

on

küsida

tõendusmaterjaliks

õpitu

kirjalikku

analüüsi,

dokumenteeritud

tõendusmaterjali ja vajadusel teha ka õpilasega vestlus.
Kooli

õppekavaväliste

õpingute

või

tegevuste

arvestamise

hindamine

toetub

vaid

tõendusmaterjalidele. Tavaliselt on tõendusmaterjalid omavahel kombineeritud. Koolil on õigus
nõuda täiendavaid tõendusmaterjale, kui esitatud tõendusmaterjalid ei ole piisavad õpitulemuse
omandatuse tõendamiseks.
Tõendusmaterjalideks võivad olla:
 primaarsed tõendusmaterjalid, mis otseselt tõestavad taotleja pädevusi või õpitulemusi töönäidised, kirjutatud projektid, uurimistööd, artiklid, kavandid, projekti- ja/või uurimistöö
aruanded jm;
 sekundaarsed tõendusmaterjalid - õpisoorituste tõend või hinneteleht; juhendaja või kogenuma
kolleegi hinnang; õppeaine kava, kus on kirjas õppeaine/kursuse eesmärgid, õpitulemused, sisu
lühikirjeldus, maht tundides; tõendus tegevuste sooritamise kohta;
 narratiivsed tõendusmaterjalid - igasugused oma õppimise ning tegevuse analüütilised käsitlused,
kus taotleja seostab õpitut taotletava õppeaine õpitulemustega.
Õpilasel või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemal tuleb esitada:
 taotlus etteantud taotlusvormil kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamise
taotlemiseks;
 tõendusmaterjal, mis võib olla vormistatud õpimapina.
Enne taotluse esitamist toimub õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõustamine
taotluse esitamise ja nõutavate tõendusmaterjalide vormistamise ja esitamise kohta. Nõustamist viib
läbi kooli õppejuht.
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15. KOOLI ÕPPEKAVA UUENDAMISE JA TÄIENDAMISE KORD
1. Kooli õppekava muutmise algatamine
 Kooli õppekava uuendamist ja täiendamist võib taotleda iga asjast huvitatud isik. Kooli õppekava
uuendamine või täiendamine toimub algatustaotluse alusel, mis tuleb esitada kooli direktorile
kirjalikult koos ettepanekute ja põhjendustega.
 Kooli õppekava muutmise algatab kooli direktor, kui uuendamise või täiendamise vajadus on
tingitud muudatustest õigusaktides.
2. Kooli õppekava muudatuste ettevalmistamine
 Asjakohase taotluse korral kutsub direktor kokku õppekava uuendamise ja täiendamise töörühma,
kes otsustab õppekava uuendamise või täiendamise vajaduse ning positiivse otsuse korral
valmistab ette kooli õppekava muudatused.
 Kooli õppekava uuendamine või täiendamine peab olema kooskõlas kehtiva õigusega.
 Kooli direktor esitab kooli õppekava uuendamise või täiendamise eelnõu enne kehtestamist
arvamuse andmiseks hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.
3. Kooli õppekava kehtestamine
Kooli õppekava kehtestajaks on kooli direktor kooli õppekava kehtestamine käskkirjaga. Kui kooli
direktor jätab kooli õppekava muudatused kehtestamata, siis algab kooli õppekava uuendamise või
täiendamise protsess algusest peale.
4. Kooli õppekava muudatuste avalikustamine
 Kool avalikustab kooli õppekava koos muudatustega kooli veebilehel.
 Kooli õppekava muudatused esitatakse kooli õppekava terviktekstis, näidates ära õppekava
muutused viitega direktori käskkirja numbrile ja kuupäevale, millega õppekava muudeti.
Muudatuse viite juurde märgitakse muudatuse jõustumise kuupäev.
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16. AINEKAVAD
Kooli õppekava ainekavades juhindutakse „Põhikooli riikliku õppekava“ ja „Gümnaasiumi riikliku
õppekava“ ainekavades õppe- ja kasvatusprotsessile esitatud nõuetest.
Põhikooli õppeainete ainekavad on esitatud klassiti ja koondatud ainevaldkonniti.
Gümnaasiumi kursuste ainekavad on esitatud ainevaldkonniti.
Ainekavad koosnevad alljärgnevatest osadest:
 valdkonnapädevuse kirjeldus;
 ainevaldkonna kirjeldus;
 üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes;
 lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega ning õppeainetega;
 läbivad teemad;
 õppeainete kirjeldused;
 õppeaine õppe- ja kasvatuseesmärgid;
 füüsiline õpikeskkond;
 hindamine.
Valikainete ainekavade struktuur on alljärgnev:
 õppe- ja kasvatuseesmärgid;
 õppeaine kirjeldus;
 õppetegevuste kavandamine ja korraldamine;
 füüsiline õpikeskkond;
 hindamine;
 õpitulemused ja õppesisu.
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