
 

 

 

 KINNITATUD MUUDATUSED 

direktori 28.09.2018 

käskkirjaga nr 1-1/47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÕHIKOOLI 
ÕPPEKAVA ÜLDOSA 

2018 

 

 

Üldosa on kooskõlastatud kooli hoolekogu 11.09.2018 ja õpilasesinduse 13.09.2018 koosolekul. 

  

TALLINNA PAE 

GÜMNAASIUM 



Tallinna Pae Gümnaasium 

2 

 

 

Sisukord 

1 ÜLDSÄTTED .......................................................................................................................... 4 

1.1 Kooli õppekava koostamise alused ja ülesehitus .............................................................. 4 

2 ÜLDOSA .................................................................................................................................. 5 

2.1 Kooli missioon, väärtused, eripära ................................................................................... 5 

2.2 Kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid .................................................................................... 6 

2.3 Pädevused ......................................................................................................................... 6 

2.3.1 Läbiviidavate sündmuste ning tegevuste seos üldpädevuste kujundamisel .............. 7 

2.4 Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ................................................................................ 8 

2.4.1 Aluspõhimõtted ......................................................................................................... 8 

2.4.2 Õppe- ja kasvatustöö korraldus ................................................................................. 8 

2.4.3 Tunnijaotusplaan õppeaineti ja klassiti ..................................................................... 9 

2.5 Läbivate teemade ja lõimingu rakendamine ................................................................... 12 

2.5.1 Läbivate teemade rakendamine ............................................................................... 12 

2.5.2 Ainetevahelise lõimingu rakendamine .................................................................... 13 

2.5.3 Valikainete ja võõrkeelte valik ................................................................................ 15 

2.5.4 Eesti keelest erinevate õppekeelte kasutamine õppeaineti ...................................... 15 

2.6 Õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused, sh õppekava rakendamist 

toetavad tegevused, õppekäigud ja muu taoline ........................................................................ 15 

2.6.1 Õppekava rakendamist toetavad tegevused ............................................................. 16 

2.6.2 Õppetööd toetavad projektid ................................................................................... 16 

2.6.3 Liikluskasvatus ja teemad ........................................................................................ 16 

2.6.4 Terviseedendus ja turvalisus koolis ......................................................................... 17 

2.7 III kooliastme loovtöö valiku, juhendamise, koostamise ja hindamise kord .................. 18 

2.8 Õpilase arengu ja õppimise toetamise ja hindamise korraldus ....................................... 18 

2.8.1 Õpilase hindamine ................................................................................................... 18 

2.8.2 Hindamissüsteem ..................................................................................................... 19 

2.8.3 Järelevastamine ja järeltööde sooritamise kord ....................................................... 19 

2.8.4 Õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord ........................... 20 

2.8.5 Kujundav hindamine ............................................................................................... 20 

2.8.6 Teadmiste ja oskuste hindamine kui kokkuvõtvate hinnete alus ............................. 20 

2.8.7 Kokkuvõttev hindamine .......................................................................................... 21 

2.8.8 Järgmisse klassi üleviimise või täiendavale õppetööle jätmise kord ....................... 21 

2.8.9 Klassikursust kordamajätmise kord ......................................................................... 22 



Tallinna Pae Gümnaasium 

3 

 

2.8.10 Tagasiside käitumisest ............................................................................................. 22 

2.8.11 Arenguvestluse läbiviimise kord ............................................................................. 22 

2.8.12 Hinnete ja hinnangute vaidlustamise kord .............................................................. 23 

2.9 HEV õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord ................... 23 

2.9.1 Õpilasele vajaliku toe väljaselgitamine ja rakendamine.......................................... 23 

2.9.2 Koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel rakendatav tugi................................. 24 

2.10 Karjääriõppe, sh karjääriinfo ja nõustamise korraldamine ............................................. 25 

2.10.1 Karjääriõpe kooli õppekavas ................................................................................... 25 

2.10.2 Karjääriinfo ja nõustamise korraldamine ................................................................ 25 

2.11 Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted ......................................................... 26 

2.12 Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord ........................................................... 27 

 

  



Tallinna Pae Gümnaasium 

4 

 

1 ÜLDSÄTTED 

1.1 Kooli õppekava koostamise alused ja ülesehitus 

Tallinna Pae Gümnaasiumi (edaspidi kool) põhikooli õppekava koostamise aluseks on järgmised 

õigusaktid: 

„Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ (PGS); 

 „Põhikooli riiklik õppekava“ (PRÕK); 

„Laste liikluskasvatuse kord“ (LLKK); 

„Haldusmenetluse seadus“ (HMS). 

Kooli õppekava koosneb üldosast ja ainevaldkondade kavadest. 

Kooli õppekava on koostatud kooskõlas kooli arengukavaga 2018-2020, sealjuures koostamisel 

on silmas peetud kooli eripära -  keelekümblus, võõrkeeled, arenguring „Liberi“ (kogu päev 

koolis). 

Kooli õppekava on 1.-9. klasside õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, milles kirjeldatakse 

õppe rõhuasetused ja tegevused õppekava täitmisel. Kooli õppekavasse on kirjutatud sisse 

eesmärgid ja õpiväljundid, mis arvestavad erinevates riiklikes ja rahvusvahelistes 

regulatsioonides ning kutsestandardites kirjeldatud õpiväljunditega, sh võtmepädevustega1. 

Kooli õppekava üldosas esitatakse:  

 kooli väärtused ja eripära, kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid; 

 õppekorraldus – tunnijaotusplaan õppeaineti ja klassiti, sealhulgas tundide kasutamine, 

läbivate teemade ja lõimingu rakendamine, valikainete ja võõrkeelte valik, eesti keelest 

erinevate õppekeelte kasutamine õppeaineti, riiklikus õppekavas sätestatud õppeainete 

nimetustes või õppemahtudes tehtud erisused ja erisuste tegemise põhjendus; 

 õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused, sh õppekava rakendamist 

toetavad tegevused, õppekäigud ja muu taoline; 

 III kooliastme loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise kord; 

 õpilaste arengu ja õppimise toetamise ja hindamise korraldus; 

 hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise 

kord; 

 karjääriõppe, sh karjääriinfo ja nõustamise korraldamine; 

 õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus; 

 õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted; 

 kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord. 

Ainevaldkondade õppeainete ainekavades esitatakse õppeainete õpitulemuste ja õppesisu 

kirjeldused klassiti, tuues välja: aine õppe-eesmärgid, aine õpitulemused, õppesisu, sh koolis 

rakendatava lõimingu võimalused teemaõppe näol. Ainekavad esitatakse elektrooniliselt kooli 

veebilehel. 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi soovitus liikmesriikidele 18.12.2006 määratleb järgmised võtmepädevused: emakeeleoskus;  

võõrkeelteoskus; matemaatikapädevus ning teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest; infotehnoloogiline pädevus;  

õpioskused; sotsiaalne ja kodanikupädevus; algatusvõime ja ettevõtlikkus; kultuuriteadlikkus ja kultuuriline  

väljendusoskus. Strateegias on eriliselt rõhutatud vajadust arendada loovust ja ettevõtlikkust, probleemilahendus- ja  

meeskonnatöö oskusi, kriitilist mõtlemist ja analüüsioskust ning digipädevusi 

(https://ec.europa.eu/education/initiatives/key-competences-framework-review-2017_et). 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/122012018003
https://www.riigiteataja.ee/akt/114022018008
https://www.riigiteataja.ee/akt/124102011002
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017021
http://www.pae.tln.edu.ee/web7/images/dokumendid/ARENGUKAVA.pdf
http://pae.tln.edu.ee/web7/index.php/et/oppetoo/oppekava
https://ec.europa.eu/education/initiatives/key-competences-framework-review-2017_et
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2 ÜLDOSA 

2.1 Kooli missioon, väärtused, eripära 

Kooli missioon: 

Kasvatada avatud, keskkonnast ja inimestest hoolivaid, ühiskondlikult aktiivseid inimesi, kellel 

on vajalikud oskused ja pädevused elukestvaks õppeks ning tööalaseks karjääriks.  

Kooli iseloomustavad põhiväärtused: 

P – perekond. Kooli õpilased ja töötajad moodustavad ühise koolipere, mille liikmed on 

paekad. Klass koos klassijuhatajaga moodustavad klassipere. Väärtustame iga koolis töötavat ja 

õppivat inimest.  

A – aktiivne ja tervislik eluviis. Kõiges mida teeme, väärtustame tervislikku eluviisi – 

väärtustame nii füüsilist, sotsiaalset kui ka vaimset tervist.  

E – eesmärgipärasus, eneseareng, elutarkus. Oskame püstitada ja saavutada eesmärke. 

Arvestame oma tegevuses kooli ja isiklikke eesmärke. Teadvustame nii oma tegemiste kui ka 

tegemata jätmiste mõju. Meie sõnad ja teod on kantud vastutusest mineviku, oleviku ja tuleviku 

ees.  

K – kompetentsus. Oleme professionaalsed kõiges, mida teeme. Arendame õpilastes kriitilist 

analüüsivat, seoseid otsivat, tõe poole püüdlevat ja probleemide lahendamisele suunatud 

mõtteviisi.  

A – alternatiivisus. Pakume õpilastele võrdväärset võimalust valida varase- ja hilise 

keelekümbluse ja venekeelse õppekeelega klasside vahel. Pakume valikaineid ja huviringe.  

S - saavutustele suunatud silmaringi avardamine. Oleme oma tegevuses sihikindlad ja 

järjepidevad. Arvestame, et eduka töö aluseks on kinnipidamine kokkulepetest, reeglitest ja 

tähtaegadest. 

Kooli eripära:  

Tallinna Pae Gümnaasium on multikultuuriline kool, kus igale õpilasele on loodud igakülgseks 

arenguks soodne keskkond, mis võimaldab kujundada oskusi elukestvaks õppeks ning 

lõimumiseks kaasaegsesse ühiskonda, säilitades õpilase rahvuslik identiteet ning väärtustades iga 

õpilase individuaalsust. 

Kooli traditsioonist lähtuvalt pööratakse erilist tähelepanu keelte õppele. Kooli eripäraks on 

keelekümblusmetoodika arendamine, rakendamine ja levik. 

Lõimitud aine- ja keeleõppe rakendamine koolis aitab kaasa sellele, et põhikooli lõpetajatel on 

mitmekeelsete iseseisvate õppijatena avarad võimalused edasistes õpingutes ja tööturul ning nad 

väärtustavad oma etnilist identiteeti ja emakeelt. 

Kooli eripäraks on hästi tegutsev lastevanemate kool, koolitusi viivad läbi oma kooli töötajad või 

välislektorid nii Eestist kui välismaalt. 

Kooli eripäraks on vene rahvapillide orkester „Русский сувенир“, tuntud oma esinemiste kaudu 

väljaspool kooli Eestis, Soomes, Venemaal.  

Kooli eripäraks on arenguring „Liberi“ (kogu päev koolis), mil peale õppetunde pakutakse 

õpilasele õpiabi koduste tööde lahendamisel, osalemist ringitöös ning järelvalvet õhtul kella 

18.00. 

Kooli õppeprotsessi on integreeritud piirkondlike võimaluste mitmekülgne kasutamine 

(koostööprojektid, külalistunnid) ning klassiruumist väljaspool toimuv õpe (kooliõues, looduses, 

muuseumides, keskkonnahariduskeskustes, asutustes) ning õpe digitaalses õpikeskkonnas. 

http://pae.tln.edu.ee/img/KK2017-2018.pdf
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2.2 Kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Koolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne ning põhitaotluseks on tagada õpilaste eakohane 

tunnetuslik, kõlbeline, füüsiline ja sotsiaalne areng ja tervikliku maailmapildi kujunemine. 

Õppimist käsitletakse väljundipõhiselt, mis tähendab selliste teadmiste, oskuste, vilumuste, 

väärtushoiakute ja -hinnangute omandamist, mis on vajalikud igapäevaelus toimetulekuks. 

Oluline on õppija individuaalsuse arvestamine. Õpilane on õppeprotsessis aktiivne osaleja, kes 

võtab võimetekohaselt osa oma õppimise eesmärgistamisest, õpib iseseisvalt ja koos kaaslastega, 

õpib oma kaaslasi ja ennast hindama ning oma õppimist analüüsima ja juhtima. Uute teadmiste 

omandamisel tugineb õpilane varasematele teadmistele ning konstrueerib uue teabe põhjal enda 

teadmised. 

Kool toetab põhiliste väärtushoiakute kujunemist. Õpilane mõistab oma tegude aluseks olevaid 

väärtushinnanguid ja tunneb vastutust tegude tagajärgede eest. Luuakse alus enese 

määratlemisele eneseteadliku isiksusena, perekonna, rahvuse ja ühiskonna liikmena, kes suhtub 

sallivalt ja avatult maailma ning inimeste mitmekesisusse. 

Kool seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, seepärast pööratakse 

põhikooli õpetuses ning kasvatuses erilist tähelepanu eesti keele õppele. 

Edukas väärtuskasvatus eeldab koolitöötajate, õpilase ja perekonna vastastikust usaldust ning 

koostööd. Kooli poolt eesmärgistatud tegevuse – kooli ja kodu sünergia – toimel soovitud tulem 

annab võimaluse edaspidisteks hinnanguteks. 

2.3 Pädevused  

Riiklik õppekava kirjeldab pädevust kui asjakohaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kogumit, mis 

tagab suutlikkuse teatud tegevusalal või -valdkonnas tulemuslikult toimida. Pädevused 

jagunevad üld-, valdkonna- ja ainepädevusteks. Üldpädevused on aine- ja valdkonnaülesed 

pädevused, mis on väga olulised inimeseks ja kodanikuks kasvamisel (PRÕK § 4). 

Üldpädevused kujundatakse koolis kõigi õppeainete, õppekavavälise tegevuse, projektide ning 

koolitöötajate isikliku eeskuju kaudu. 

Kooli õppekava eesmärgiks on toetada õpilasi järgmiste üldpädevuste kujundamisel: 

 kultuuri- ja väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate 

moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, 

loodusega, oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandiga ning nüüdiskultuuri 

sündmustega; väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; hinnata üldinimlikke ja 

ühiskondlikke väärtusi, väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; 

teadvustada oma väärtushinnanguid; 

 sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus ennast teostada; toimida aktiivse, teadliku, 

abivalmi ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; 

teada ja järgida ühiskondlikke väärtusi ja norme; austada erinevate keskkondade reegleid ja 

ühiskondlikku mitmekesisust, religioonide ja rahvuste omapära; teha koostööd teiste 

inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute 

erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel; 

 enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid 

külgi; analüüsida oma käitumist erinevates olukordades; käituda ohutult ja järgida tervislikke 

eluviise; lahendada suhtlemisprobleeme; 

 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 varemõpituga; analüüsida oma teadmisi 

ja oskusi, motiveeritust ja enesekindlust ning selle põhjal edasise õppimise vajadusi; 

 suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada nii 

emakeeles kui ka võõrkeeltes, arvestades olukordi ja mõistes suhtluspartnereid ning 

suhtlemise turvalisust; ennast esitleda, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning 
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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; 

 matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus – 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; 

 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; 

 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. Digipädevuste kujundamine toimub koolis kõikides 

õppeainetes lõimituna õpetajate ühistööna. 

2.3.1 Läbiviidavate sündmuste ning tegevuste seos üldpädevuste kujundamisel 

 kultuuri- ja väärtuspädevus: 

- multikultuursuse väärtustamine (väliskülalised, kultuuri- ja teemapäevad, nt türgi-

aserbaidžaani päevad, Euroopa päev); 

- pidulike sündmuste ja aktuste korraldamine riiklike ja kooliga seotud tähtpäevade 

tähistamiseks (nt aktused, jõulupeod, kooli sünnipäev, õpetajate päev jms); 

 sotsiaalne- ja kodanikupädevus: 

- aktiivne osalemine õpilasüritustel ja -võistlustel, nende korraldamine õpilaste endi poolt; 

- õpilasesinduse valimine ja selle tegevuses osalemine;  

 õpipädevus: 

- õpioskuste arengu teadlik toetamine ja suunamine teemanädalate kaudu (nt LAK-õppe 

nädal, teadmiste nädal, karjäärinädal); 

 koolidevahelistel õpilasvõistlustel osalemine; (nt Eesti Rahvusraamatukogu konkurss 

„Фестиваль русской речи“ või ainealased võistlused, matemaatikavõistlus “Känguru”, 

inglise keele võistlus „Our Tallinn“); 

 suhtluspädevus: 

- osalemine kooli üritustel (nt etluskonkurss) ja aktustel (nt pidulik kooliaasta lõpetamine) 

ning väljaspool kooli (nt laste laulu- ja tantsupidu, kontserdid Eestis ja välismaal);  

- osalemine sõpruskoolide ühisüritustel (Jüri gümnaasium, Tallinna Mustamäe 

Humanitaargümnaasium, Tallinna Läänemere gümnaasium);  

 matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus: 

- vabariiklikel olümpiaadidel osalemine; 

- koolidevahelistel õpilasvõistlustel osalemine (nt matemaatikas Kohtla-Järve Ahtme 

gümnaasiumis); 

 KIK õppekäigud kooliastmeti (nt muuseumitund "Kiirteed ookeanis“ III kooliastmele 

meremuuseumis); 

- rahvusvahelistel ja vabariiklikel robootika, lego, mudelautode võistlustel osalemine; 

 ettevõtlikkuspädevus 

- osalemine minifirmas;  
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- I-II kooliastmes pakutav majandus- ja ettevõtlusprogramm „7 sammu“; 

- õpilased teevad õpilasesinduse kaudu ettepanekuid koolitöö korraldamiseks; 

- heategevuslaadal osalemine müüja ja/või ostjana; 

 digipädevus 

- koolis on vabalt kasutatav Wifi võrk; 

- osalemine Tallinna koolide „Nutikuu“ üritustel; 

- osalemine koolisisestel digiprojektides (nt „e-kiri sõbrale“,  „Nutikad viiendikud“).  

2.4 Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus 

2.4.1 Aluspõhimõtted 

 Kooli õppekeelteks on eesti ja vene keel. 

 Õppe korraldamisel lähtub kool põhimõttest, mille kohaselt õpilane liigub klassist klassi 

ja ühelt kooliastmelt teisele, õppekava läbimiseks arvestatakse üheksa aastat.  

 Õppetöö korraldus on traditsiooniline - kõiki õppeaineid õpitakse kogu õppeaasta vältel. 

 Vanema ja direktori või direktori volitatud õpetajaga kokkuleppel võib põhikool 

arvestada kooli õppekava välist õppimist koolis läbitava õppe osana tingimusel, et see 

võimaldab õpilasel saavutada kooli või individuaalse õppekavaga määratud õpitulemusi 

(PRÕK § 15 lg 9). 

2.4.2 Õppe- ja kasvatustöö korraldus 

 Õpetaja kohandab õppetegevust tunnis nii, et see vastaks õpilaste teadmiste ja oskuste 

tasemele.  

 Õpetaja pöörab erilist tähelepanu andekamatele ning vähem võimekatele õpilastele ja 

vajadusel koostab neile individuaalset õppekava ja erinevaid õpiülesandeid. 

 Kooli õppeaasta arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, poolaasta. 

 Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini ning koosneb poolaastatest 

ja koolivaheaegadest.  

 Õppeperioodil on kokku 175 õppepäeva, viis koolivaheaega. 

 Õppepäevade arv on määratud põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega ning koolivaheajad 

toimuvad haridus- ja teadusministri kehtestatud ajal. 

 Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. Õpilase nädala õppekoormus õppeaineti 

määratakse kooli õppekavaga. 

 Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või 

väljaspool kooli ekskursiooni, õppekäigu või muuseumitunnina. 

 Õppetund on kooli õppekavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas 

juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik. Õppetunnis osalemine on õpilasele 

kohustuslik, erandi kinnitab õppealajuhataja või direktor. 

 Juhendatud õpe on loeng, klassitund, rühmatund, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe, 

õppekäik ja muu vorm, mis on suunatud riiklikus ning kooli õppekavas ette nähtud 

teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii 

õpilane kui õpetaja. 

 Õppetunni pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga. Õppetunni võib jagada 

mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita.  

 Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaaniga, mille kinnitab 

kooli direktor. 

 Poolaasta jooksul läbitavad peamised teemad, vajalikud õppevahendid, hindamise 

korraldus ja planeeritavad üritused tehakse põhikooli õpilastele teatavaks õppeperioodi 

algul. 

 Kooli päevakava kajastab õppetegevuse ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste 

tegevuste järjestust ja ajalist kestust. Huviringide tegevust kirjeldatakse õppekava 

peatükis „Õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused…“. 

http://www.pae.tln.edu.ee/web7/images/dokumendid/TPG%20paevakava_2017-18.pdf
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 Kõikidele õpilastele võimaldatakse toetav õpe konsultatsioonide vormis. 

Konsultatsioonide kava, milles tuuakse välja õppeaine, konsultatsiooni läbiviimise 

nädalapäev, kabineti number, õpetaja nimi esitatakse igal õppeaastal elektrooniliselt kooli 

veebilehel. 

 Koolis on kasutusel õppeinfosüsteem eKool. eKooli kaudu saab õpilane ja vanem teavet 

õppesisu, koduste õppeülesannete, õppeedukuse, puudumiste, hilinemiste, käitumise ja 

hoolsuse kohta ning jooksvat informatsiooni. 

2.4.3 Tunnijaotusplaan õppeaineti ja klassiti 

 Tunnijaotusplaanis kajastuvad nii kohustuslikud kui valikained (vaba tunniressurss). 

 Tunnijaotusplaan koostatakse selliselt, mis tagab õpilastele võimaluse õpingute 

jätkamiseks keskhariduse tasemel eesti keeles. 

 Tunnijaotusplaan koostatakse: 

- vene õppekeelega klassidele; 

- hilise keelekümbluse klassidele; 

- varase keelekümbluse klassidele. 

 Varase keelekümbluse programm rakendub 1. klassist, mil õppetöö toimub ainult eesti 

keeles. Alates 2. klassist lisandub vene keel, 5. klassist kirjandus ja edaspidi teised vene 

keeles õpitavad (füüsika, keemia, bioloogia, tööõpetus) õppeained, mille arv põhikooli 

lõpuks moodustab 50% õppeainetest. 

 Hilise keelekümbluse programm rakendub alates 5. klassist, õppetöö toimub eesti ja vene 

keeles. 

 Kõikides klassides õpitakse aineid lõimituna, kasutades teemaõpet. Lõimitud õppe 

põhimõtted on esitatud ainetevahelise lõimingu kavades ning õpetajate töökavades, mille 

kaudu saavutatakse õpitulemused. 

Tabel 1. Tunnijaotusplaan vene õppekeelega klassidele 

 Klass 

Õppeaine 1. 

 
2. 

 
3. 

 

I 

 
4 

 
5. 

 
6. 

 

II 7. 

 
8. 

 
9. 

 

III  

Vene keel 6 6 6 18 5 3 3 11 2 2 2 6 

Kirjandus        0   2 2 4 2 2 2 6 

Eesti keel  4* 4* 4* 12* 4* 4* 4* 12* 4* 4* 4* 12* 

Inglise keel  

A-võõrkeel 

    3 3 3 3 3 9 3 3 3 9 

Matemaatika 3 3 4 10 4 4 5 13 5 4 4 13 

Loodusõpetus 1 1 1 3 2 2 2 6 2     2 

Geograafia        0       0 1 2 2 5 

Bioloogia        0       0 1 2 2 5 

Keemia        0       0   2 2 4 

Füüsika        0       0   2 2 4 

Ajalugu        0   1 2 3 2 2 2 6 

Inimeseõpetus   1 1 2*   1* 1* 2* 1* 1*   2* 

Ühiskonnaõpetus       0      1 1     2 2 

Muusika 1* 1* 1* 3* 1* 1* 1* 3* 1* 1* 1* 3* 

Kunst 2* 1* 2*/1* 4,5* 1* 1* 1* 3* 1* 1* 1* 3* 

Tööõpetus/käsitöö 1 2 1/2 4,5 1 2 2 5 2 1  3 

Arvutiõpetus          1  1 

Mina, majandus ja 

ettevõtlus 

          1 1 

Kehaline kasvatus 2 2 2 6 3 3 2 8 2 2 2 6 

Vaba tunniressurss 0   0   2  0  0  1   0   0 1  

http://pae.tln.edu.ee/2017-2018/2017-konsultatsioon.pdf
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Matemaatika  2           

Eesti lastekirjandus          1* 1*            

Kõne ja väitlus       1*  1*    

Lubatud koormus 

nädalas 

20 23 25  25 28 30  30 32 32  

* tähistatud õppeained õpitakse eesti keeles. 

II ja III kooliastmes õpetatakse valikainetena „Eesti lastekirjandust“ ja „Kõne ja väitlust“. 

Valikained on lisatud tunnijaotusplaani vaba tunni ressursi, loodusõpetuse ja muusikaõpetuse 

arvelt. 

 

Tabel 2. Tunnijaotusplaan hilise keelekümbluse klassides 

 Klass 

Õppeaine 1. 

 
2. 

 
3. 

 

I 

 
4 

 
5. 

 
6. 

 

II 7. 

 
8. 

 
9. 

 

III  

Vene keel 6 6 6 18 5 3 3 11 2 2 2 6 

Kirjandus        0   2 2 4 2 2 2 6 

Eesti keel  4* 4* 4* 12* 4* 4* 4* 13

* 

4* 4* 4* 12* 

Inglise keel  

A-võõrkeel 

    3 3 3 3 3 9 3 3 3 9 

Matemaatika 3 3 4 10 4 4 5 13 5 4 4 13 

Loodusõpetus 1 1 1 3 2 2* 3* 7 2     2 

Geograafia        0       0 1* 2* 2* 5* 

Bioloogia        0       0 1 2 2 5 

Keemia        0       0   2 2 4 

Füüsika        0       0   2 2 4 

Ajalugu        0   1* 2* 3* 2* 2* 2 4*/2 

Inimeseõpetus   1 1 2   1* 1* 2* 1* 1*   2* 

Ühiskonnaõpetus       0      1* 1*     2* 2* 

Muusika 1* 1* 1* 3* 1* 1* 1* 3* 1* 1* 1* 3* 

Kunst 2* 1* 2*/1* 4,5* 1* 1* 1* 3* 1* 1* 1* 3* 

Tööõpetus/käsitöö 1 2 1/2 4,5 1 2 2 5 2 1  3 

Arvutiõpetus          1  1 

Mina, majandus ja 

ettevõtlus 

          1* 1* 

Kehaline kasvatus 2 2 2 6 3 3* 2* 8 2* 2* 2* 6* 

Vaba tunniressurss 0   0   2  0  0  1   0   0 1  

Inglise keel                        

Matemaatika  2           

Loodusõpetus           1*            

Geograafia         1*    

Lubatud koormus 

nädalas 

20 23 25  25 28 30  30 32 32  

* tähistatud õppeained õpitakse eesti keeles. 
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Tabel 3. Tunnijaotusplaan varase keelekümbluse klassides  

 klass 

Õppeaine 1. 

 
2. 

 
3. 

 

I  

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 

II  7. 

 
8. 9. III  

Vene keel 0 0/4 5 9 5 3 3 11 2 2 2 6 

Kirjandus           2 2 4 2 2 2 6 

Eesti keel 6* 10*/

6* 

 

5* 21*/17

* 

5* 4* 4* 13

* 

4* 4* 4* 12

* 

Inglise keel 

A-võõrkeel 

   2 2 3 3 3 9 3 3 3 9 

Matemaatika 4* 5* 4* 13* 4* 4* 5* 13

* 

5 4 4 13 

Füüsika                   2 2 4 

Loodusõpetus 3* 1* 2* 6* 2* 2* 3* 7* 2     2 

Bioloogia        0        0 1 2 2 5 

Keemia        0        0   2 2 4 

Geograafia        0        0 1* 2* 2* 5* 

Ajalugu        0   1* 2* 3* 2* 2* 2* 6 

Inimeseõpetus   1* 1* 2*   1* 1* 2* 1* 1*   2* 

Ühiskonnaõpetus        0     1* 1*     2* 2* 

Kunst 2* 1* 2/1* 4,5* 1* 1* 1* 3* 1* 1* 1* 3* 

Tööõpetus/käsitöö 2* 2* 1/2* 4,5* 1* 2 2 5 2 1  3 

Arvutiõpetus          1  1 

Mina, majandus ja 

ettevõtlus 

          1* 1* 

Muusika 1* 1* 1* 3* 1* 1* 1* 3* 1* 1* 1* 3* 

Kehaline kasvatus 2* 2* 2* 6* 3* 3* 2* 8* 2* 2* 2* 6* 

Vaba tunniressurss  0      1 0   0  1  0  0  0 1  

Matemaatika  1*  1*         

Inglise keel                         

Loodusõpetus            1*   1*          

Geograafia         1*   1* 

Lubatud koormus 

nädalas 

20 23 25   25 28 30   30 32 32   

* tähistatud õppeained õpitakse eesti keeles. 

Riiklikus õppekavas ettenähtud tunnijaotusplaani on muudetud hoolekogu nõusolekul kooli 

omapärast lähtuvalt, vähendades vene keeles õpetatavate ainete mahtu ning asendades neid eesti 

keele ja eestikeelsete ainetundidega. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Tundide kasutus 
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klass aine vähendatud 

tundide arv 

aine suurendatud 

tundide arv 

1. vene keel/ muusika 1/1 eesti keel 2 

2. kehaline kasvatus/ muusika 1/1 eesti keel 2 

3. kehaline kasvatus/muusika 1/1 eesti keel 2 

4. muusika 1 eesti lastekirjandus 1 

5. loodusõpetus 1 kõne ja väitlus 1 

6. töö -ja tehnoloogiaõpetus 2 Mina, majandus ja 

ettevõtlus 

Arvutiõpetus 

1 

 

1 

 

Algklassides, 1.- 4. klassis õpitakse vene keelt, muusikat, kehalist kasvatust teiste ainetega 

lõimituna (kajastub õpetaja töökavades, lõimitud tegevuskavades), millega saavutatakse riiklikus 

õppekavas määratletud õpitulemused ja üldpädevused täies mahus.    

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse asemel 8.-9.klassis on tunnijaotusplaani lisatud Junior Achievement´i 

poolt pakutav programm põhikoolile „Mina, majandus ja ettevõte“ ning arvutiõpetus. 

Muudatused tunnijaotusplaanis on kooskõlastatud kooli hoolekoguga vastavalt põhikooli riikliku 

õppekavale §15. 

 

2.5 Läbivate teemade ja lõimingu rakendamine 

2.5.1 Läbivate teemade rakendamine 

Läbivad teemad on üld- ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu 

vahendiks ning neid arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel. Läbivad teemad on aineülesed 

ja ühiskonnas tähtsustatud ning toetades õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates olukordades 

rakendada (PRÕK § 14). 

Läbivate teemade õpe realiseerub: 

 õpikeskkonna korralduses – kooli vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õpikeskkonna 

kujundamisel arvestatakse läbivate teemade sisu ja eesmärke;  

 aineõppes – läbivatest teemadest lähtudes tuuakse aineõppesse sobivad teemakäsitlused, 

näited ja meetodid, viiakse koos läbi aineteüleseid, klassidevahelisi ja ülekoolilisi 

projekte. Õppeainete roll läbiva teema õppes on lähtuvalt õppeaine taotlustest ja 

õppesisust erinev, olenevalt sellest, kui tihe on ainevaldkonna seos läbiva teemaga;  

 valikainete valikul – valikained toetavad läbivate teemade taotlusi;  

 läbivatest teemadest lähtuvas või õppeaineid lõimivas loovtöös – õpilased võivad 

läbivast teemast lähtuda selle loovtöö valikul, mida tehakse kas iseseisvalt või 

rühmatööna; 

 korraldades klassivälist õppetegevust ja huviringide tegevust võimaluse korral 

koostöös kooli pidaja, paikkonna asutuste ja ettevõtete, teiste õppe- ja kultuuriasutuste 

ning kodanikuühendustega ning osaledes maakondlikes, üle-eestilistes ja 

rahvusvahelistes projektides. 

Läbivad teemad on vahendiks üldpädevuste saavutamisel: 

 elukestev õpe ja karjääri planeerimine – taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes 

on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning 

kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke kutsevalikuid; 

 keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, 

vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning 

jätkusuutlikkust väärtustades on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu 

küsimustele; 
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 kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ning 

vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise 

põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end ühiskonnaliikmena 

ning toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja arengusuundadele; 

 kultuuriline identiteet – taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes 

mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist 

ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud 

elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on 

kultuuriliselt salliv ja koostööaldis; 

 teabekeskkond – taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja 

teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles 

oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi; 

 tehnoloogia ja innovatsioon – taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja 

nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime 

kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas; 

 tervis ja ohutus – 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; 

 väärtused ja kõlblus – 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; 

2.5.2 Ainetevahelise lõimingu rakendamine 

 Koolis rakendatakse ainetevahelise lõimingu elluviimiseks teemakeskset ehk 

multidistsiplinaarset lõimingut, mille puhul mitu erinevat õppeainet kooskõlastatakse ajaliselt 

ühe keskse teema ümber. Nii aine- kui ka keeleõpetajad kasutavad seda teemat, et tõsta esile 

sobivaid mõisteid, ainealaseid teemasid ning arendada õpetava keele osaoskusi. Teemaõppe 

rakendamisel õppeainete sisu ei muutu, iga õppeaine käsitleb vastavat teemat oma 

vaatenurgast. 

 Välist lõimingut rakendades luuakse lõimitud tööd õppekava ja õppematerjalide kaudu, 

mis seostub õpetajate tegevusega koostöös õppeprotsessi kavandamisel ja läbiviimisel 

(edaspidi LAK õpe). 

 Teemaõppe rakendamiseks on määratletud lõimingutsentrid, mis tulenevad iga paralleeli 

jaoks valitud distsipliinist ja teemadest. Lõimivad teemad on konkreetsed ja neid on võimalik 

leida erinevate ainete õppesisust. Teemaõppe rakendamisse on kaasatud üksteist ainet: eesti 

keel, inglise keel, emakeel ja kirjandus, ajalugu, loodusõpetus, inimeseõpetus, geograafia, 

ühiskonnaõpetus, muusika- ja kunstiõpetus.  

 Lõimingutsentriks valitud ained erinevad varase keelekümbluse (eesti keel) ja vene 

õppekeelega klassides (loodusõpetus) I kooliastmes. Erinevuse põhjuseks on õppekeel ja 

sellest lähtuvalt tehtud õpetajate keskaine valik. 

 Õppe lõimimiseks teevad õpetajad koostööd nii omavahel kui ka õpilaste ja vanemate ning 

teiste organisatsioonide esindajatega.  

 Lõimitud õppe põhimõtted on esitatud ainetevahelise lõimingu kavades: eesmärgid, 

õpitulemused aineti, kasutatav sõnavara, rutiintegevused, õppemeetodid ja –võtted. 
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Tabel 5. Teemaõppeks rakendatavad õppeained ja teemad klassiti 

I kooliaste (varase keelekümbluse klassid) 

Klass  1.klass 2.klass  3. klass  

Keskaine eesti keel eesti keel  eesti keel 

K
a

a
sa

tu
d

 

õ
p

p
ea

in
ed

 

loodusõpetus, 

matemaatika, kunst, 

muusika, tööõpetus 

loodusõpetus, matemaatika, 

kunst, muusika, vene keel, 

inimeseõpetus, tööõpetus 

loodusõpetus, matemaatika, 

kunst, muusika, vene keel, 

inimeseõpetus, tööõpetus 

L
õ

im
it

a
v

a
d

 

te
em

a
d

 

Mina ja kool  Sügis meie ümber  Teadus ja tehnika minu ümber  

Toiduained Keskkond minu ümber Mina elan Euroopas 

I kooliaste (vene õppekeelega klassid) 

Klass  1.klass 2.klass  3. klass  

Keskaine loodusõpetus loodusõpetus loodusõpetus 

K
a
a
sa

tu
d

 

õ
p

p
ea

in
ed

 

emakeel, eesti keel, 

inglise keel, 

matemaatika, kunst, 

muusika, tööõpetus, 

kehaline kasvatus 

emakeel, eesti keel, inglise 

keel, matemaatika, kunst, 

muusika, tööõpetus, 

kehaline kasvatus, 

inimeseõpetus 

emakeel, eesti keel, inglise 

keel, matemaatika, kunst, 

muusika, tööõpetus, kehaline 

kasvatus, inimeseõpetus 

L
õ
im

it
a
v
a
d

 

te
em

a
d

 

Aastaajad. Sügis Organismid ja elupaigad. 

Eesti taimed 

Organismid ja elupaigad. 

Seened 

Aastaajad. Talv Organismid ja elupaigad. 

Eesti loomad 

Organismid ja elupaigad. 

Putukad 

Aastaajad. Kevad Inimene Minu kodumaa Eesti. Eesti 

kaart 

II kooliaste 

Klass  4.klass 5.klass  6. klass  

Keskaine loodusõpetus ajalugu loodusõpetus 

K
a
a
sa

tu
d

 

õ
p

p
ea

in
ed

 

emakeel, eesti keel, 

inglise keel, 

matemaatika, kunst, 

muusika, tööõpetus, 

kehaline kasvatus 

eesti keele, inglise keel, 

vene keel/ kirjandus, 

muusikaõpetus, 

kunstiõpetus 

ajalugu, eesti keel, inglise 

keel, vene keel/ kirjandus, 

kunstiõpetus, inimeseõpetus, 

ühiskonnaõpetus, 

muusikaõpetus 

L
õ

im
it

a
v

a
d

 t
ee

m
a

d
 Maailmaruum Ajalooallikad ja 

ajaarvamine 

Jääaeg 

Planeet Maa Elu keskaegses linnas Mets elukeskkonnana  

Inimene Talupoegade eluolu XVIII-

XIX sajandil 

Soo elukeskkonnana 

Aed ja põld elukeskkonnana  

Asula elukeskkonnana 

III kooliaste 

Klass  7.klass  8.klass  9.klass  

Keskaine inimeseõpetus geograafia ühiskonnaõpetus 
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eesti keel, inglise keel, 

vene keel/ kirjandus, 

kunstiõpetus 

eesti keel, inglise keel, 

vene keel/ kirjandus, 

kunstiõpetus 

eesti keel, inglise keel, 

emakeel/ kirjandus, 

kunstiõpetus 

L
õ

im
it

a
v

a
d

 t
ee

m
a

d
 

Inimese elukaar ja 

murdeea koht selles 

Kliimavöötmed Ühiskonna sotsiaalne ja 

institutsionaalne struktuur 

Otsustamine ja 

konfliktid ning 

probleemlahendus 

Veestik Inimõigused ühiskonnas 

Uimastid ja ohud Loodusvööndid Meedia ja teave 

Kiusamine ja vägivald Kodanikuühiskond 

Eesti majandus ja 

majanduspoliitika 

2.5.3 Valikainete ja võõrkeelte valik 

 Koolis pööratakse erilist tähelepanu võõrkeelte õppele.  Keeleõppes rakendatakse 

lõiming teiste ainetega. 

 A-võõrkeelena õpetatakse koolis inglise keelt. Inglise keele õpe algab esimeses klassis 

ringitunnina ja alates teisest klassist ainetunnina. Inglise keele õppimisel jõutakse 

põhikooli lõpetamisel tasemele B1.  

 Riikliku õppekava valikaine ettevõtlusõpetus (PRÕK § 1 lg 7) on lülitatud kooli 

õppekavva kohustusliku õppeainena „Mina, majandus ja ettevõte“.  

2.5.4 Eesti keelest erinevate õppekeelte kasutamine õppeaineti 

 Õpetaja valikul ja algatusel võib lõimida kõiki õppeaineid erinevate keeltega, kusjuures 

õppekavas kindlaksmääratud aine õppekeel sellest ei muutu. Õpetaja võib, kui see on 

õpitulemuse saavutamiseks vajalik, õppetunni tasandil kasutada aine õppekeelest erinevas 

keeles õppematerjale (sh õpilase koduses keeles) või teatud tunni etappides keele 

vahetust (nt reflektsioonifaasis). 

 Riikliku õppekavaga ettemääratud kohustuslike ainete ja läbivate teemade nimistut ei ole 

muudetud. 

2.6 Õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused, sh õppekava 

rakendamist toetavad tegevused, õppekäigud ja muu taoline 

Õpilase arengu toetamiseks, mitmekesiste õppimisvõimaluste ja õpikogemuste pakkumiseks ning 

erinevate õppeainete ja läbivate teemade lõimimiseks ning pädevuste kujundamiseks lisaks 

igapäevastele õppetundidele korraldatakse koolis temaatilisi/ainealaseid sündmusi, 

õpilasvõistlusi, õppekäike ning viiakse läbi projekte/teemanädalaid ning tegutsevad huviringid: 

 temaatiline/ainealane sündmus - ühekordne ning kindlaks määratud ajal toimuv 

klassiastme, kooliastme või ülekooliline üritus; 

 õpilasvõistlus – koolisisene, piirkondlik või vabariiklik olümpiaad, konkurss või võistlus 

õppekäik/ekskursioon - õppekavaga seotud ühe koolipäeva piires toimuv sündmus, 

mille eesmärgid tulenevad riiklikust õppekavast ja ainekavadest; 

 projekt/teemanädal - toimub pikemaajalise kindlaksmääratud perioodi jooksul 

konkreetse eesmärgi elluviimiseks, kindlaksmääratud projektijuhi ning vajadusel projekti 

meeskonnaga (nt rahvusvahelised koolidevahelised projektid, tervisenädal, 

karjäärinädal); 

 huviring - õpilase individuaalse arengu tagamiseks loodud õppekava täitmist toetav 

õppering (laulukoor, rahvatantsurühm, teadmiste põhised huvialaringid, kunsti-, käsitöö 

ring);  

 arenguring „Liberi“ -  õpilase individuaalse arengu tagamiseks loodud õppekava täitmist 

toetav õppering 1.-3. klassi õpilastele (kooli päevakava ptk 7). 

http://pae.tln.edu.ee/web7/images/dokumendid/TPG%20paevakava_2017-18.pdf
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2.6.1 Õppekava rakendamist toetavad tegevused 

 avatud õppetunnid kolleegidele, vanematele, väliskülalistele; 

 konverentsid kolleegidele, vanematele, väliskülalistele; 

 õppekäigud, mis toetavad ainevaldkonnaüleste pädevuste kujunemist; 

 traditsioonilised koolisisesed üritused, mis toimuvad igal õppeaastal (vanemate päevad 

kolm korda aastas, spordi- ja tervisepäevad kolm korda aastas, kevadkontsert); 

 kooli ja kalendritähtpäevaga seotud üritused (aktused, õpetajate päeva tähistamisega seotud 

üritused jms); 

 õpilaste loovtööde ja praktiliste tööde konverents ja tööde ülevaatenäitus; 

 õpilaste kunsti- ja käsitöö omaloomingu ülevaatenäitused; 

 õpilaste korraldatud heategevusüritused (heategevuslaat kolm korda aastas); 

 õpilastele võimaldatud õppekavavälised huviringid. 

2.6.2 Õppetööd toetavad projektid 

 Projektide korraldamise eesmärgiks on arendada nii õpilaste kui ka õpetajate erialaseid 

teadmisi, üldkultuurilisi teadmisi, enesealgatust, meeskonnatööd ja juhtimisoskust.  

 Koolisisesed projektid toetavad õpi-, sotsiaalse-, suhtlus-, ettevõtlikkus-,  enesemääratlus-, 

kultuuri- ja väärtuspädevuste omandamist, osalemist projektides käsitletakse õppe-

kasvatustöö osana. 

 Õpilasi motiveeritakse osalema õppetööd toetavates tegevustes nii individuaalselt kui ka 

koos klassikaaslastega, mille kohta peetakse arvestust klassidevahelise võistluses. 

Õpilastel on võimalik osaleda erinevates projektides: 

 ühisprojektid sõpruskoolidega, lasteaedadega; 

 heategevusprojektid – Tallinna loomade varjupaik, Kopli Lastekodu, Iru hooldekodu; 

 vabariiklikud projektid – Tiigrihüpe, Socrates; 

 rahvusvahelised projektid – Comenius, Erasmus. 

2.6.3 Liikluskasvatus ja teemad 

Liikluskasvatuse põhimõtted  

Laste liikluskasvatus on õpetamisel ja teavitamisel põhinev lapse liiklusohutusalaste hoiakute 

kujundamine ja käitumise mõjutamine ning liiklusoskuste arendamine (edaspidi liikluskasvatus), 

(LLKK § 2). 

Liikluskasvatuse eesmärgiks on kujundada üksteisega arvestavaid liiklejaid, kellel on ohutu 

liiklemise harjumused, oskus tajuda liikluskeskkonda ning teadmised ja oskused, mis toetavad 

ohutust mitmesugustes liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka juhina. 

Laste liikluskasvatust viivad läbi ja neid valmistavad ohutuks liiklemiseks ette: 

 klassijuhataja; 

 aineõpetaja; 

 sotsiaalpedagoog; 

 noorsoopolitseinikud (Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskus). 

Õppetegevuste valikul lähtutakse konkreetse õpperühma õpilaste vajadustest:  

 läbiva teema “Tervis ja ohutus” käsitlemine I, II, III kooliastmetes; 

 jalgratturi koolitus 4. klasside õpilastele; 

 klassitunnid klassijuhataja ja sotsiaalpedagoogiga; 

 auditoorsed loengud Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse noorsoopolitseinike ja 

Maanteeameti spetsialistidega; 

 testide läbiviimine ja enesekontrolli ülesannete täitmine;  

 probleemülesannete lahendamine, projektõpe ja loovtöö;  
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 kooli tervise- ja ohutuspäevadel ning koolivälistel liiklusteemalistel üritustel osalemine; 

 iseseisev töö veebikeskkonnas teoreetiliste teadmiste omandamiseks. 

Õpilastele on tagatud järgmised tingimused ja vahendite kasutamine:  

 liiklusteemalised õppematerjalid, töölehed, testid;  

 kirjanduse kättesaadavus kooli raamatukogus;  

 arvutiklassi kasutamine veebist vajaliku informatsiooni otsimiseks (mnt.ee, 

liikluskasvatus.ee jt);  

 sotsiaalpedagoogi ja noorsoopolitseinike tugi ning nõu vastavalt õpilase vajadustele.  

Liikluskasvatuse tulemused põhikooli lõpetajatel: 

 väärtustab ohutust, arvestab kaasliiklejatega ning on seaduskuulekas; 

 oskab käituda ühissõidukeis, siseneda, väljuda ning sõiduteed ületada; 

 oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, -kiirust ja kaugust; 

 oskab ohust teatada ja hinnata ohuolukorda, teab hädaabi numbrit (112); 

 oskab vaatluse teel hinnata helkuri peegelduvuse omadusi; 

 oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid, sh helkur, turvavöö, jalgratturi- ja 

mootorratturi kiiver, põlve ning küünarnuki kaitsed; 

 teab ja tunneb nõudeid jalgratturile ja mopeedijuhile ning oskab vastavalt nõuetele käituda; 

 oskab kaardil tähistada ohtlikud kohad kooliteel ja valida ohutuma teekonna sihtpunkti 

jõudmiseks; 

 mõistab liikluseeskirja nõudeid jalakäijale, juhile (jalgratturile, mopeedijuhile); 

 on teadlik ohutusalastest kampaaniatest ning annab hinnangu ajas muutuvate hoiakute 

kujunemise kohta. 

Põhikooli esimeses astmes (1.–3. klass) on liikluskasvatuse sisuks jalakäija ja jalgratturi ohutu 

liiklemise, käitumise ja liikluses toimetuleku õpetamine, lähtudes eelkõige lapse koduümbruse 

liikluskeskkonnast. Põhikooli teises (4.–6. klass) ja kolmandas astmes (7.–9. klass) on 

liikluskasvatuse sisuks erinevate liiklusolukordade selgitamine lapse enda ja teiste liiklejate 

seisukohalt ning linna ja maapiirkonna teedel ohutu liiklemise õpetamine. 

2.6.4 Terviseedendus ja turvalisus koolis 

Koolikeskkonna tervikus hoidmisel peab kool oluliseks osalemist liikumises “Tervist Edendav 

Kool”. Liikumise eesmärgiks on kool, kus õpilastel, õpetajatel, direktoril ja teistel koolitöötajatel 

oleks olemas meeldiv ja hea koolikeskkond õppimiseks ja töötamiseks. 

Koolis töötab tervisenõukogu. Iga õppeaasta algul vaadatakse üle tegutseva tervisenõukogu 

koosseis ja liikmelisus ning vajadusel moodustatakse uus nõukogu. Nõukogu poolt kavandatakse 

õppeaastaks tööplaan, milles on kuude lõikes lahti kirjutatud läbiviidavad loengud/üritused, 

osalemine temaatilistes projektides/konkurssidel jt konkreetsed tegevused terviseedenduse ja 

turvalisuse teemadel. 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS § 44) järgi on põhikooli ülesanne luua õpilasele 

eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond. Koolis kasutatakse õpilastele 

eakohast ning individuaalsele eripärale kohandatavat õppevara, sealhulgas nüüdisaegseid info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja -vahendeid; on olemas kehalise 

tegevuse ning tervislike eluviiside edendamise võimalused nii koolitundides kui ka tunniväliselt.  

Õppekeskkonna turvalisuse all mõistetakse turvalisust kõiges, mis koolis toimub. Seda 

kujundatakse ja see väljendub kõikide tegevuste juures, mis koolis toimuvad, turvalisuse heaks 

toimub pidev töö. 

Kooli kodukorra ptk 6 „Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate 

olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite 

lahendamise kord ning abinõud õpilaste ja koolitöötajate vaimse või füüsilise vägivalla 

ennetamiseks „ja ptk 7 „Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise 

ning õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord“ antakse 

http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis/tervist-edendavate-koolide-vorgustik
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis/tervist-edendavate-koolide-vorgustik
http://pae.tln.edu.ee/web7/images/files/tervisen.EST.pdf


Tallinna Pae Gümnaasium 

18 

 

erinevate olukordade jaoks konkreetsed käitumisjuhised („Käitumisjuhis õpilasele kui teda 

ennast või kedagi teist kiusatakse“; „Juhtumi lahendamise kord“ jm). 

Õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks 

kasutab kool veebikaamerat koolimaja välisuksel, siseõue territooriumil ja koolimaja arvutiklassis 

toimuva jälgimiseks (kodukorra ptk 8 „Jälgimisseadmestiku kasutamise kord“). 

Juhtumi lahendamise üleandmisel teisele ametkonnale, koolivälistele spetsialistidele 

(lastekaitsespetsialist, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja, politseitöötaja), lepitakse kokku, 

milliseks jääb kooli roll ja kes on koolipoolne kontaktisik. Kooliväliste spetsialistide poole 

pöördumiseks on õigus igal inimesel. 

Ennetavate ja harivate meetmetena korraldatakse õpilastele ja koolitöötajatele teemakohaseid 

koolitusi, nende läbiviimiseks kaasatakse vastava ala spetsialiste päästeametist, politseist, 

maanteeametist jt (nt koolitusel 6. klasside õpilastele teemal „Kaitse end ja aita teist!“). 

Kooli õpilased osalevad igal aastal vabariiklikus ennetusprogrammis „Suitsuprii klass“, võetakse 

osa vabariiklest konkurssidest „Sõbralik koolisöökla“, „Turvaline kool“ jm. 

2.7 III kooliastme loovtöö valiku, juhendamise, koostamise ja hindamise kord   

III kooliastmes korraldab põhikool õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid 

lõimiva loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline. Loovtöö temaatika valib 

kool, täpsema teemavaliku teevad õpilased. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka 

kollektiivselt. Loovtöö teema märgitakse lõputunnistusele. Loovtöö sooritatakse üldjuhul 8. 

klassis.  

Loovtöö korraldamise põhimõtted kehtestatakse direktori käskkirjaga ning esitatakse 

elektrooniliselt kooli veebilehel: Tallinna Pae Gümnaasiumi põhikooliastme õpilaste loovtööde 

koostamise, vormistamise ja hindamise juhend. Juhend reguleerib õpilaste loovtööde 

korraldamist, kirjutamist, struktuuri, töö vormistamist, esitlemist ja hindamist. 

Erisuseks on loovtöö arvestamine sooritatuks, kui õpilane on osalenud ja saavutanud 

märkimisväärse koha: 1.-6. koha rahvusvahelisel aineolümpiaadil, 1.-3. koha vabariiklikul 

aineolümpiaadil või õpilasuurimustööde konkursil (nt SA Archimedes Eesti õpilaste teadustööde 

riiklikul konkursil, Saaremaa miniteaduspäevadel, Tartu keskkonnahariduskeskuse õpilaste 

keskkonnaalaste uurimustööde konkursil jne). 

2.8 Õpilase arengu ja õppimise toetamise ja hindamise korraldus 

2.8.1 Õpilase hindamine 

Põhikooli riikliku õppekava (PRÕK § 19 lg 2) järgi on hindamine süstemaatiline teabe kogumine 

õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks 

õppe edasisel kavandamisel. Hindamiseks kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, 

hindamisvahendeid ja -viise. Hindamine on õpetamise ja õppimise lahutamatu osa. 

Hindamise eesmärk (PRÕK § 19 lg 1) on: 

 toetada õpilase arengut; 

 anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta; 

 innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima; 

 suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee 

valikul; 

 suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel; 

 anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks. 

Hindamine koosneb teadmiste ja oskuste hindelisest (numbriline) ja kujundavast hindamisest 

(tagasiside ja analüüs) ning nende alusel kokkuvõtvast hindamisest. Õpilasele tutvustatakse 

õppetöö alguses aineõpetaja poolt, mida, millal ja mille alusel hinnatakse. Hinnatakse õppekavas 

ettenähtud õpitulemuste saavutamist, mida õpilane tõendab mitmete tegevuste kaudu: 1) suulised 

vastused ja esitused; 2) kirjalikud tunni- ja kontrolltööd; 3) kodutööde iseseisvalt lahendamise 

http://pae.tln.edu.ee/2017-2018/PKLoov/Loovt%C3%B6%C3%B6de%20juhend%20p%C3%B5hikoolis.pdf
http://pae.tln.edu.ee/2017-2018/PKLoov/Loovt%C3%B6%C3%B6de%20juhend%20p%C3%B5hikoolis.pdf
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oskus; 4) praktiliste ülesannete teostamisel omaloomingulisus; 5) aktiivsus paaris- või 

rühmatöös; 6) portfoolio ja õpimapi koostamine. 

2.8.2 Hindamissüsteem 

Koolis on kasutusel hindamine viie palli süsteemis: 

 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 ja 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 põhikooli 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 põhikooli 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 põhikooli õpilasel oluliste 

raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende 

õpitulemuste osas puudub;  

 hindega „1“ hinnataks tulemust kui tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või 

mahakirjutamine kirjaliku töö, praktilist töö, suulise vastuse, esitluse korral. 

Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse põhimõttest 

(kui õpetaja ei ole andud teist informatsiooni): 

 hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust 

punktide arvust,  

 hindega „4” 75–89%,  

 hindega „3” 50–74%,  

 hindega „2” 20–49% , 

 hindega „1” 0–19%. 

I klassi õpilase hindamisel kasutatakse kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid, millel puudub 

numbriline ekvivalent. Õpilase koolist lahkumisel I klassi lõpetamise järgselt ei teisendata 

klassitunnistuse sõnalisi hinnanguid viie palli süsteemi. Teise kooli üleminekul edastatakse 

edasijõudmine aines ja teadmiste hinnang sõnaliselt kirjeldatuna. Sõnaline hinnang toetub 

ainekavades iga õpitulemuse kohta koostatud õpitulemuse hindamise kriteeriumitele ning 

kirjeldamisel kasutatakse erinevaid tasandeid.  

2.8.3 Järelevastamine ja järeltööde sooritamise kord 

 Kui ulatuslikumat suulist vastust või esitust, kontrolltööd, praktilist tööd või selle tulemust 

on hinnatud hindega „puudulik“ või „nõrk“ või hinne on jäänud panemata, antakse õpilasele 

võimalus järele vastamiseks või järeltöö sooritamiseks. 

 Järelevastamine või järeltöö sooritatakse kokkuleppel aineõpetajaga kümne tööpäeva 

jooksul alates hinde väljapanemisest. 

 Järelevastamine ja järeltöö asendab eelneva hinde tingimusel, et selle käigus saadud hinne 

on eelnevast tulemusest parem. 

 Koolis järgitakse põhimõtet, et õpilaste soovi õppida tuleb toetada kogu aeg ning eriti 

toetatakse õppimist, mis püüdleb senisest parema tulemuse suunas.  

 Aineõpetaja võib lubada hindega „rahuldav” või „hea” hinnatud suulist vastust/esitust, 

kontrolltööd, praktilist tööd vastata uuesti või sooritada töö kordusena. 
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 Kordustöö sooritatakse ainult üks kord ning kahe nädala jooksul alates hinde 

väljapanemisest. 

2.8.4 Õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord  

 Klassijuhataja ja aineõpetajad tutvustavad õpilasi hindamiskorraga õppeaasta alguses, 

ainekursuse alguses ja vastavalt vajadusele.  

 Vanematel või seaduslikel esindajatel on õigus saada andmeid hinnete kohta 

aineõpetajatelt, klassijuhatajalt ning eKooli ja õppeaasta lõpul klassitunnistuse kaudu.  

 Õpetaja kirjutab protsessihinde, tunniteema, tunnikirjelduse ja kodused ülesanded eKooli 

hiljemalt tunni toimumise päeval kell 17.00.  

 Õpetaja paneb hinde eKooli hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast õpilase kirjaliku töö 

esitamist ja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast kirjandi esitamist.  

 Õpilase käitumisele ja hoolsustele antakse sõnaline hinnang ilma hinde tunnistusele 

kandmiseta vähemalt kaks korda aastas ning hinnangust teavitatakse vanemat arenguvestlusel. 

 Hinnatava töö sooritamise ajal puudumise või selle ebaõnnestumisega seotud küsimustes 

aga ka järelevastamise või järeltööde sooritamise korraga seotud küsimustes saab teavet 

aineõpetajalt. Kofidentsiaalsuse tagamiseks teavet õpilase hinnete kohta ei väljastata kellelegi 

telefoni ega e-posti teel. 

2.8.5 Kujundav hindamine 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PRÕK § 20) järgi kujundava hindamisena mõistetakse õppe 

kestel toimuvat hindamist, mille käigus analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, 

väärtushinnanguid ja käitumist, antakse tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste 

kohta, innustatakse ja suunatakse õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise 

eesmärgid ja teed.  

Õpilane kaasatakse enese ja kaaslaste hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke seada ning 

oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel analüüsida ning tõsta õpimotivatsiooni. Õppetunni 

või muu õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt, kaaslastelt või enesehinnangu abil enamasti 

suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet ja ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja 

oskuste (sealhulgas üldpädevuste, õppe- ja kasvatuseesmärkide ja läbivate teemade), ent ka 

käitumise, hoiakute ning väärtushinnangute kohta.  

Kogu õppepäeva vältel annavad õpetajad õpilasele tagasisidet, et toetada õpilase käitumise, 

hoiakute ja väärtushinnangute kujunemist. Kool reageerib juhtumitele, mis on vastuolus 

üldtunnustatud väärtuste ning heade tavadega. 

Koolis teostakse kujundavat hindamist järgmiselt: 

 õppetundides; 

 kodutööde tööpanuse hindamisel; 

 arenguvestlustel; 

 õpilaste ning õpetajate omavahelises suhtlemises; 

 käitumise tagasisidena õppetundides ja tunnivälisel ajal kooli esindades. 

2.8.6 Teadmiste ja oskuste hindamine kui kokkuvõtvate hinnete alus 

 Õpilase teadmisi, oskusi ja vilumusi hindab vastava õppeaine õpetaja õpilase suuliste 

vastuste (esituste), kirjalike tööde ning praktiliste tegevuste ja nende tulemuste alusel, 

arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust õppekavas esitatud nõuetele. Ainealaseid 

teadmisi ja oskusi võib hinnata nii õppe käigus kui ka õppeteema lõppedes.  

 Õppeprotsessi (jooksvad) ja kontrolltööde (arvestuse) hinded on võrdsed ehk ühesuguse 

kaaluga. Kokkuvõtvaid hindeid pannakse välja kõikide õppeprotsessi jooksul saadud hinnete 

alusel.  

 Õpitulemuste omandamist kontrollivate kirjalike tööde, kontrolltööde, sh arvestustööd, 

testid, proovieksamid, tasemetööd jms aeg kavandatakse kooskõlastatult teiste õppeainete 
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õpetajatega ja kantakse eKooli kontrolltööde graafikusse. Selliste tööde täitmine on kõigile 

õpilastele kohustuslik. 

2.8.7 Kokkuvõttev hindamine 

 Kokkuvõttev hindamine on hinnete koondamine poolaastahinneteks ning poolaastahinnete 

koondamine aastahinneteks. 

 Kokkuvõtva hindamisena mõistetakse ka teadmiste ja oskuste tõendamist juhul, kui kool 

vastavalt arvestab kooli õppekava välist õppimist või tegevust koolis õpetatava osana (PRÕK 

§ 15 lg 9). 

 Õpilast ja vanemat teavitatakse kokkuvõtvatest hinnetest. 

 Kokkuvõttev hinnang kajastab selgelt, kuivõrd taotletud õpitulemused on saavutatud. 

 9. klassi õpilasele pannakse aastahinded välja enne lõpueksamite toimumist, välja arvatud 

õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle. 

 Poolaastahinde panemisel arvestab aineõpetaja erinevate hinnete tähtsust ja kaalu. 

Aineõpetaja võib kokkuvõtva hinde kujundamisel hinnata ka õpilase tööpanust, olles 

eelnevalt hindamispõhimõtteid tutvustanud õppeperioodi algul.  

 Poolaastahinde väljapanemiseks peab olema vähemalt kolm õpitulemuste omandamist 

tõendava töö hinnet. Tööde sisu peab hõlmama kõik olulise perioodi jooksul omandatavast. 

 Poolaastahinnete väljapaneku tähtajad määratakse iga õppeaasta alguses ning avaldatakse 

kooli infostendil. 

 Kui õpilane on mõjuvatel põhjustel puudunud vahetult enne poolaastahinde välja panemist, 

on tal võimalus vanema kirjaliku taotluse alusel saada vastamisteks pikendust õppetööst 

eemaloleku perioodi võrra. 

 Kui õppeaine poolaastahinne või -hinnang on jäänud andmata ja õpilane ei ole kasutanud 

võimalust järele vastata, hinnatakse aastahinde või -hinnangu väljapanekul vastaval poolaastal 

omandatud teadmised ja oskused vastavaks hindele „nõrk” või antakse tulemustele 

samaväärne sõnaline hinnang.  

 Õpilasele, kelle poolaastahinne on „puudulik” või „nõrk”, kellele on antud samaväärne 

sõnaline hinnang või on jäetud hinne välja panemata rakendatakse tugisüsteemi alljärgnevast 

valikust: 1) aineõpetaja konsultatsioon; 2) selles õppeaines koostatud individuaalplaan; 3) 

arutelu, mille viib läbi sotsiaalpedagoog ja kus vajadusel osalevad õpilane, aineõpetaja, 

klassijuhataja, lapsevanem; 4) selles õppeaines koostatud individuaalne õppekava. 

2.8.8  Järgmisse klassi üleviimise või täiendavale õppetööle jätmise kord 

 Poolaastahinnete või -hinnangute alusel otsustab õppenõukogu, kas viia õpilane järgmisse 

klassi, jätta täiendavale õppetööle või klassikursust kordama. Õpilaste järgmisse klassi 

üleviimise otsus tehakse enne viimase õppeperioodi (poolaasta) lõppu.  

 Õpilane, kelle poolaastahinnete põhjal välja pandud aastahinne on vähemalt „rahuldav“, 

viiakse järgmisse klassi üle enne suvist koolivaheaga. 

 Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt poolaastahinnetest 

või -hinnangutest tuleks välja panna aastahinne „puudulik” või „nõrk” või anda samaväärne 

sõnaline hinnang.  

 Täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu enne suvist koolivaheaega. 9. klassi 

õpilaste täiendav õppetöö otsustatakse enne üldainete lõpueksameid.  

 Täiendav õppetöö viiakse läbi üldjuhul juunis, vahetult peale õppetööde lõppu kuni 10 

tunni ulatuses. 

 Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul juhendamisel spetsiaalseid 

õppeülesandeid, et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused.  

 Õpilane, kes ei suutnud teadmiste omandamisel nõutavale tasemele või kes ei ilmunud 

õppetööle, võidakse määrata õppenõukogu otsusega pikendatud täiendav õppetöö nn 

„suvetöö“ 25 tunni ulatuses. 
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 Täiendava õppetöö tulemusi kontrollitakse ja hinnatakse. Õpilane, kes jäeti täiendavale 

õppetööle, kuid keda ei jäeta klassi kordama, viiakse õppenõukogu otsusega järgmisse klassi 

üle hiljemalt 30.augustiks. 

 Täiendavale õppetööle jätmise ja aastahinnete välja panemise tähtaegu ei kohaldata õpilase 

suhtes, kellele on koostatud individuaalne õppekava, kus on ette nähtud erisused järgmisse 

klassi üleviimise ajaks. 

2.8.9 Klassikursust kordamajätmise kord 

 Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib erandjuhul jätta õpilase klassikursust kordama, 

kui õpilasel on kolmes või enamas õppeaines aastahinne „puudulik” või „nõrk” või 

samaväärne sõnaline hinnang, täiendav õppetöö ei ole tulemusi andnud ning õppekavaga 

nõutavate õpitulemuste saavutamiseks ei ole otstarbekas rakendada individuaalset õppekava 

või muid koolis rakendatavaid tugisüsteeme.  

 Õppenõukogu kaasab otsust tehes õpilase või tema seadusliku esindaja ning kuulab ära 

tema arvamuse. Õppenõukogu otsuses tuuakse esile kaalutlused, mille põhjal peetakse 

otstarbekaks jätta õpilane klassikursust kordama. 

2.8.10 Tagasiside käitumisest 

 Õpilase käitumisele nõuete kehtestamise eesmärgiks on: 1) suunata õpilasi käituma 

eesmärgipärasemalt; 2) aidata neil jõuda arusaamiseni, miks paljudel juhtudel valitud 

käitumisviis on õige ja miks mõnel juhul väär; 3) õpetada õpilast oma tegude eest vastutust 

kandma, oskust hindama oma teo tagajärgi.  

 Õpilase käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine, suhtumine õppetöösse, 

osalemine õppetöös ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis. 

 Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, võidakse rakendada põhjendatud, 

asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.  

 Käitumise kohta antakse tagasisidet õpilasele ja vanemale üks kord õppeaastas 

arenguvestlusel. Tagasisides kirjeldatakse õpilase käitumise tugevaid külgi ja vajakajäämisi 

ning ettepanekuid edaspidiseks tegevuseks, mis toetavad õpilase käitumise kujunemist. 

Arenguvestlusel teatavaks saanud õpilase konfidents. 

 Vanemat teavitab kool õpilase käitumisest juhtumi korral eKooli kaudu. Vanema soovil 

antakse talle selgitusi koolis. Käitumise kohta esitatakse informatsioon juhtumi kirjeldustest. 

Õpilase käitumisele annab hinnangu klassijuhataja või klassijuhataja koos aineõpetajatega või 

koos tugispetsialistiga. 

 Kui õpilane ja vanem ei ole andnud nõusolekut käitumisest teavitamiseks elektrooniliselt, 

teavitab kool õpilast ja vanemat paberdokumendi kättetoimetamise kaudu.  

 Erijuhtudel, nagu kaasõpilase kiusamine, koolivara tahtlik lõhkumine, pidev õppetööst 

puudumine jm teavitab kool koheselt vanemat elektrooniliste sidevahendite kaudu. Selliste 

juhtumite lahendamisel kutsutakse vanem kooli, vestlusel osalevad direktor ja kooli 

tugispetsialistid, lisaks vajadusel põhja prefektuuri noorsoopolitseinik. 

 Vestluse käigus teatavaks saanud informatsioon õpilase ja vanema kohta on 

konfidentsiaalne, koolitöötajad informatsiooni haldamisel teevad kõik selleks, et juhtumiga 

seotud informatsioon ei jõuaks kolmandate isikuteni. Kolmandatele isikutele informatsiooni 

andmine on lubatud vaid osapoolte nõusolekul. 

 Käitumisest teavitamisel lähtub kool haldusmenetluse seadusest § 25 - § 32. 

2.8.11 Arenguvestluse läbiviimise kord 

 Arenguvestluse viib vähemalt kord kooliastme jooksul läbi klassijuhataja. 

 Arenguvestlusel analüüsitakse õpilase arengut ja toimetulekut tulenevalt õpilase 

individuaalsest eripärast. 

 Arenguvestlus võimaldab anda tagasisidet õppekava üldpädevuste, õppe- ja 

kasvatuseesmärkide, läbivate teemade eesmärkide, ainevaldkondlike eesmärkide ja ainealaste 

õpitulemuste kohta. 
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 Arenguvestlusel seatakse uued eesmärgid õppimisele. Arenguvestluse oluline osa on 

õpilase enesehindamisest. 

 Arenguvestlusel teatavaks saanud informatsioon õpilase ja lapsevanema kohta on 

konfidentsiaalne. Klassijuhataja tagab konfidentsiaalsuse õpilase ja lapsevanema kohta käiva 

informatsiooni haldamisel ning teeb kõik selleks, et kogu isikuandmetega seotud 

informatsioon ei jõuaks kolmandate isikuteni. Kolmandatele isikutele informatsiooni andmine 

on lubatud vaid osapoolte nõusolekul. 

2.8.12 Hinnete ja hinnangute vaidlustamise kord 

 Õpilasel ja lapsevanemal on õigus hindeid vaidlustada kümne tööpäeva jooksul pärast 

hinde väljapanemist, esitades aineõpetajale suuliselt või kirjalikult vastava taotluse koos 

põhjendustega.  

 Aineõpetaja selgitab hindamise põhimõtteid, korda ja kriteeriume ning põhjendab hinde 

õigsust. Vestluse juures viibib soovitavalt ka klassijuhataja. Aineõpetaja annab vastuse viie 

tööpäeva jooksul.  

 Vaidlustada on võimalik kirjaliku töö hinnet, hinnet saab muuta ainult hinde pannud 

õpetaja. 

 Aineõpetaja otsusega mittenõustumisel on õpilasel või lapsevanemal õigus esitada kirjalik 

taotlus vastavale ainekomisjonile. 

 Ainekomisjon kuulab ära õpetaja selgitused ja teeb vajadusel ettepaneku hinde 

muutmiseks. Ainekomisjon teavitab oma otsusest õpilast või lapsevanemat viie päeva jooksul. 

 Ainekomisjoni otsusega mittenõustumisel on õpilasel või lapsevanemal õigus esitada 

kirjalik taotlus kooli juhtkonnale, selgitades avalduses oma mittenõustumise põhjust. Kooli 

juhtkond teeb otsuse osapooltele teatavaks viie päeva jooksul. 

Hinnete ja hinnangute vaidlustamine ning vaidemenetlus toimub haldusmenetluse seaduse § 71 - 

§ 87 sätete kohaselt. 

2.9 HEV õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord 

Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilaste all mõeldakse Eestis õpilast, kelle andekus, 

õpiraskused, terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeelu häired, pikemaajaline õppest 

eemalviibimine või kooli õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või 

kohandusi õppe sisus, õppe kestuses, õppekoormuses või õppekeskkonnas (nagu õppevahendid, 

õpperuumid, suhtluskeel, sealhulgas viipekeel või muud alternatiivsed suhtlusvahendid, 

tugipersonal, spetsiaalse ettevalmistusega pedagoogid), taotletavates õpitulemustes või õpetaja 

poolt klassiga töötamiseks koostatud töökavas. 

2.9.1 Õpilasele vajaliku toe väljaselgitamine ja rakendamine 

Tuginedes põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele (PGS § 46): 

 Õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamiseks ja õpilasele vajaliku toe pakkumiseks 

loob võimalused kooli pidaja ning selle korraldab direktor. 

 Direktor määrab haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordinaatori, kelle ülesanne on 

korraldada koolisisest meeskonnatööd, mida on vaja õpilase õppe ja arengu toetamiseks, ning 

koordineerida koolivälises võrgustikutöös osalemist. 

 Kui õpilasel ilmneb vajadus saada tuge, teavitatakse sellest vanemat ning kool korraldab 

õpilase pedagoogilis-psühholoogilise hindamise. Vajaduse korral tehakse koostööd teiste 

valdkondade spetsialistidega ja soovitatakse lisauuringuid. 

 Õpilasele, kellel tekib takistusi koolikohustuse täitmisel või mahajäämus õpitulemuste 

saavutamisel, annab kool üldist tuge, mis kujutab endast õpetaja pakutavat individuaalset 

lisajuhendamist, tugispetsialistide teenuse kättesaadavust ning vajaduse korral õpiabitundide 

korraldamist individuaalselt või rühmas. 

 Kui kooli tagatud üldine tugi ei anna õpilase arenguks soovitud tulemusi, siis võib 

rakendada koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel tõhustatud tuge või erituge. Sellisel 

juhul on õpilane käsitletav haridusliku erivajadusega õpilasena. Koolivälisele 
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nõustamismeeskonnale soovituse andmiseks esitatavate andmete loetelu, taotluse esitamise 

ning koolivälise nõustamismeeskonna soovituse andmise tingimused ja korra kehtestab 

valdkonna eest vastutav minister määrusega. 

 Tuge vajava õpilase hindamise, testimise ja uuringute tulemused, samuti õpetajate 

tähelepanekud, tugispetsialistide ning koolivälise nõustamismeeskonna antud soovitused, 

rakendatud teenused ja tugi ning hinnang nende tulemuslikkuse kohta kantakse õpilase 

individuaalse arengu jälgimise kaardile. Direktor määrab koolis isiku, kes vastutab selle 

kaardi täitmise eest. 

 Vähemalt korra õppeaastas ja juhul, kui koolivälise nõustamismeeskonna määratud toe 

rakendamise tähtaeg on lõppenud, hindab haridusliku erivajadusega õpilase õppe 

koordineerija koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega soovitatud toe rakendamise mõju ning 

teeb ettepanekud edasiseks tegevuseks. 

 Kool lähtub õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest. Tulenevalt õpilase 

individuaalsest vajadusest tagatakse õpilasele võimetekohane õpe ja vajalik tugi õpetajate, 

tugispetsialistide, abiõpetajate ja teiste spetsialistide koostöös. 

 Õpilase õppekavas sõnastatud eesmärkide täitmiseks ja talle vajaliku toe pakkumiseks 

moodustatakse lisaks tavaklassidele  õpirühmad väikese õpilaste arvuga (eesti keel teise 

keelena, matemaatika, vene keel). Õpe õpiabi- või tasemerühmas moodustamisel lähtutakse 

õpilase vajadustest, on põhjendatud ja ajaliselt piiritletud ning järgides haridusliku 

erivajadusega õpilase õppe koordineerija või koolivälise nõustamismeeskonna või mõlema 

soovitusi. Erituge vajava õpilase õpetamisel tavaklassis võetakse arvesse koolivälise 

nõustamismeeskonna soovitusi. 

 Õpiabi- või tasemerühma vastuvõtmise kinnitab direktor käskkirjaga. Otsuse tegemisel 

lähtub direktor õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekust. 

 Õpilase vanema kirjaliku soovil võimaldab kool koduõpet ja individuaalset õppekava, kas 

täismahus või osaliselt. Kooli poolt rakendatav tugi kinnitatakse direktori käskkirjaga, milles 

on väljatoodud toe vorm, õppeaineid õpetatavate õpetajate nimed, õppetundide arv, ajaline 

läbiviimine, õppe korraldus kodus või koolis. 

 Andekate õpilaste toetamiseks rakendatakse kõrgendatud nõuetega individuaalset 

õppekava, täiendavat õpet individuaalselt või rühmas, suunamist kooliväliste teaduskoolide 

juures toimuvale õppele. 

2.9.2 Koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel rakendatav tugi 

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele (PGS § 48): 

 Koolivälise nõustamismeeskonna soovituse kohaselt ja vanema kirjalikul nõusolekul 

rakendab kool õpilasele tõhustatud tuge või erituge, terviseseisundist tulenevat koduõpet, 

koolikohustuslikule õpilasele mittestatsionaarset õpet, vähendab ja asendab riiklikus 

õppekavas ettenähtud õpitulemusi ühes või mitmes aines, soovitab lihtsustatud, toimetuleku- 

või hooldusõppe rakendamist või vabastab õpilase kohustusliku õppeaine õppimisest. 

 Koolivälise nõustamismeeskonna soovitus kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste 

alamregistrisse pärast seda, kui vanem on andnud nõusoleku soovituse rakendamiseks. 

Nõusolek esitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 

 Kui koolil ei ole võimalik õpilasele korraldada koolivälise nõustamismeeskonna soovituse 

kohast õpet elukohajärgselt, korraldab direktor õpilasele hariduse omandamise võimalused 

koostöös Tallinna Haridusametiga või teiste Tallinna koolidega vastava suunitlusega koolis. 

Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused, 

tasemed - I, II, III, õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast 

väljaarvamise, andeka õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord 

esitatakse elektrooniliselt kooli veebilehel. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=122012018003&id=114022018014
http://pae.tln.edu.ee/web7/images/files/TPG_HEV%20kord-2015.pdf
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2.10 Karjääriõppe, sh karjääriinfo ja nõustamise korraldamine 

2.10.1 Karjääriõpe kooli õppekavas 

Koolis teostatakse karjääriõpet teenuse osutamise vormis koostöös Rajaleidja spetsialistidega. 

Teenuse korraldamisel ja tegevusplaani koostamisel lähtub kool põhikooli riiklikust ainekavast 

„Karjääriõpetus“ (PRÕK, lisa 11). Direktori poolt määratud karjäärinõustaja, põhiametilt 

sotsiaalpedagoog, teeb igapäevaselt koostööd klassijuhatajaga või teiste aineõpetajatega. 

Karjääriteenuste osutamisel toimuvad järgmised õppetegevused:  

 läbiva teema “Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine” käsitlemine I, II, III kooliastmetes; 

 arenguvestlused klassijuhataja, karjäärinõustaja, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogiga; 

 auditoorsed loengud konkreetse ametiala esindaja ja karjääriplaneerimise keskuse 

spetsialistidega; 

 iseseisev töö veebikeskkonnas teoreetiliste teadmiste omandamiseks ja erinevate 

tööaladega tutvumiseks;  

 rollimängud, diskussioonid klassitundides;  

 kutsesobivustestide läbiviimine  ja eneseanalüüsi küsimustike täitmine;  

 töö karjääriinfo allikatega, info kriitiline analüüs;  

 essee kirjutamine, CV koostamine;  

 probleemülesannete lahendamine, projektõpe ja loovtöö/uurimistöö koostamine;  

 kooli karjäärinädala üritustel ja koolivälistel karjääriteemalistel üritustel osalemine; 

 teadlik ja analüüsiv ettevõtete ning õppeasutuste külastamine; 

 karjääriõpetusele pühendatud teemad õppeaines „Mina, majandus ja ettevõte“. 

Õppetegevuste valikul lähtutakse konkreetse õpperühma õpilaste vajadustest.  

Karjääriteenuste osutamise tulemused põhikooli lõpetajale, kes: 

 teadvustab oma huvisid, võimeid ja oskusi, mis võimaldavad adekvaatse enesehinnangu 

kujunemist ning konkreetsete karjääriplaanide tegemist;  

 arendab oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö-, otsustamis- ja infoga ümberkäimise 

oskusi;  

 kujundab soovi ja valmisolekut elukestvaks õppimiseks ja iseseisvaks karjääriotsuste 

tegemiseks;  

 tutvub erinevate ametite/elukutsetega, õppides tundma haridus- ja koolitusvõimalusi, 

töösuhteid. 

2.10.2 Karjääriinfo ja nõustamise korraldamine 

Koolis pakutakse karjäärinõustamist ja -info jagamist pakutakse individuaalselt õpilasele või 

tema vanemale, samuti neile koos grupina. Karjäärinõustaja selgitab õpilasele ja tema vanemale 

karjääriõppega seonduvaid küsimusi. Karjäärinõustaja  juhendab lapsevanemat selles, et ta 

oskaks olla oma lapsele toeks edaspidisel karjäärivalikul. Õpilase ja tema vanema nõustamisel 

jagab karjäärinõustaja selgitusi karjääriõppe vajalikkusest, et õpe: 

 keskendub õpilase isiksuse omaduste teadvustamisele ning esmaste karjäärivalikutega 

seostamisele; 

 õpilased õpivad hindama elukestva õppe tähtsust; 

 saavad teavet erinevatest edasiõppimisvõimalustest ja oskavad seda kasutada oma 

plaanide elluviimisel; 

 õpilasi teavitatakse erinevatest tööharjutamiste võimalustest ning julgustatakse neid 

kasutama. 

Kool teavitab õpilast ja tema vanemat, millised eesmärke taotleb kool karjääriõpetusega, et 

õpilane: 

 teadvustab oma huvisid, võimeid ja oskusi, mis võimaldavad adekvaatse enesehinnangu 

kujunemist ning konkreetsete karjääriplaanide tegemist; 

https://rajaleidja.innove.ee/
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/2201/8008/1m%20lisa11.pdf
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 arendab oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö-, otsustamis- ja infoga ümberkäimise 

oskusi; 

 arendab soovi ja oskust endale eesmärke seada ja nendeni jõudmiseks süsteemselt 

tegutseda; 

 kujundab soovi ja valmisolekut elukestvaks õppimiseks ja iseseisvaks karjääriotsuste 

tegemiseks; 

 tutvub erinevate ametite/elukutsetega, õppides tundma haridus- ja koolitusvõimalusi, 

töösuhteid reguleerivaid õigusakte ning kohalikku majanduskeskkonda. 

Kool informeerib õpilast ja tema vanemat, millised on õppetingimused ja milliseid 

õppevahendeid kasutatakse ning millistest allikatest on kättesaadav info õpilase karjääri 

planeerimisel:  

 karjääriplaneerimisalase kirjanduse kättesaadavus kooli raamatukogus;  

 kooli arvutiklassi kasutamine ja abi veebist karjääriplaneerimisalase informatsiooni 

otsimiseks (Rajaleidja2, Eesti Töötukassa  jt);  

 koolipsühholoogi, huvijuhi, karjäärinõustaja ja -spetsialisti tugi ning nõu vastavalt õpilase 

vajadustele; 

 enese ja tööturu tundmaõppimise töölehed, küsimustikud.  

Kool nõustab õpilast ja vanemat enesetundmise vajalikkuses ja selle tähtsusel 

karjääriplaneerimisel, et õpilane oskab: 

 analüüsida enda isiksust; 

 eristada oma tugevaid ning nõrku külgi ja seostada neid erinevatel kutsealadel töötamise 

eeldustega; 

 kasutada eneseanalüüsi tulemusi karjääri planeerimisel. 

Kool nõustab õpilast ja vanemat, et õpilase minapildi ja enesehinnangu kujunemisel avaldavad 

suuresti mõju tema isikuomadused, samuti ümbritsev keskkond tervikuna koos kaasõpilastega ja 

nende hoiakutega. 

Vanemale tagasisidet õpilase karjäärisoovidest annab karjäärinõustaja ainult õpilase nõusolekul. 

Karjäärinõustaja korraldab aineõpetaja ja vanema vahelisi kohtumisi, kui seda soovib vanem või 

aineõpetaja.  

Õpilase ja/või vanema nõustamine toimub vestluse vormis, kirjalike ülestähenduste tegemine on 

keelatud. Veslusel teatavaks saanud informatsioon õpilase ja/või vanema kohta on 

konfidentsiaalne, karjäärinõustaja teeb kõik selleks, et kogu isikuandmetega seotud 

informatsioon ei jõuaks kolmandate isikuteni. Kolmandatele isikutele informatsiooni andmine on 

lubatud vaid osapoolte nõusolekul. 

2.11 Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted 

Õpetajate koostöö 

Õpetaja koostöö eesmärgiks on õppekavas kirjeldatud taotletavate õpitulemusteni/pädevusteni 

jõudmine õppe- ja kasvatustegevuse kaudu, lähtudes õpiväljunditest, ettenähtud ajast, õppekava 

kirjeldatud õppesisust ja õpitegevusest. 

Õpetaja planeerib oma koostööd: 

 teiste ainete õpetajatega; 

 ainesektsiooni juhtidega; 

                                                 
2 Kõik Rajaleidja võrgustiku ja Eesti Töötukassa poolt koolidele pakutavad karjääriteenused noortele on leitavad 

ühisest karjääriteenuste menüüst. Rajaleidja pakub võimalust vestelda karjääri- ja õppenõustamisspetsialistidega ka 

chat‘i vahendusel. E-nõustajatena vastavad internetis maakonnakeskuste spetsialistid, kellelt on võimalik küsida 

haridusteed ja/või karjääri puudutavaid küsimusi. E-nõustaja vestlusaken on leitav Rajaleidja veebi esilehel 

https://www.innove.ee/rajaleidja/karjaariinfo-ja-noustamine/ 

https://www.innove.ee/rajaleidja/karjaariinfo-ja-noustamine/
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 juhtkonnaliikmetega; 

 tugispetsialistidega; 

 huvijuhiga; 

 lapsevanematega; 

 kooli koostööpartneritega. 

Ainesektsioonid 

 Koolis on kuus ainesektsiooni: 1) eesti keele ainesektsioon, 2) võõrkeelte ainesektsioon, 3) 

reaal- ja loodusainete ainesektsioon, 4) vene keele ja kirjanduse ainesektsioon, 5) oskusainete 

ainesektsioon, 6) algklasside ainesektsioon, 7) varase keelekümbluse ainesektsioon. 

Ainekavade arenduse eest vastutavad ainesektsioonide juhatajad. 

 Ainesektsioon koostab õppeaasta alguses tööplaani, kus fikseeritakse planeeritavad 

tegevused ja esitab selle õppeperioodi alguseks õppealajuhatajale. 

 Õppeaasta lõpus enne augustikuist õppenõukogu koosolekut esitab ainesektsiooni juhataja 

õppealajuhatajale oma tegevuse vormikohase kokkuvõtte ja töö analüüsi. 

 Vastavalt vajadusele moodustavad õpetajad töögruppe, mis tegelevad kooli 

arendustegevusega või õppe- ja kasvatusalaste probleemide lahendamisega sh õppekava 

arendusega. 

 Klassiõpetaja ja aineõpetaja kujundavad kooli õppekava ning ainekava alusel välja 

töökava. Töökavaga täpsustatakse kooli õppekava üldosas ning ainekavas esitatut, arvestades 

konkreetseid õpilasi, õpetajatevahelist koostööd ning õppeaasta üldtööplaani. 

 Õpetajatevaheline koostöö kajastub ainetevahelist lõimingut toetavates teemaõppe 

töökavades ning lõimitud õppematerjalides, mis on koostatud 1.-9.klassidele valitud teemadel 

(vt ptk 5.2.5) ning on kõikidele õpetajatele kättesaadavad kooli siseserveris. 

Metoodiline nõukogu 

 Metoodiline nõukogu juhib koolis metoodilist tööd ning nõukogusse kuuluvad 

ainenõukogude juhatajad ja kooli juhtkond. 

 Metoodiline nõukogu määrab õppeaasta alguses aasta metoodilise teema ja vastavalt sellele 

temaatilised ülekoolilised üritused. 

 Metoodilise nõukogu eesmärk on õpetaja professionaalse meisterlikkuse kujundamine ja 

kooli demokraatliku süsteemi juhtimine. 

Õpetaja töökava koostamise põhimõtted 

 Õpetaja töökava koostamise eesmärgiks on kirjeldada taotletavate õpitulemusteni jõudmist. 

 Töökava koostamise aluseks on see, kui palju keskmine õpilane suudab kindla 

ajavahemiku jooksul õppida. Arvestuslik õppeaeg on tundide hulk, mida keskmine õpilane 

õpiväljundini jõudmiseks eeldatavalt vajab. Arvestuslikku õppeaega mõjutavad õpilase 

varasemad kogemused, teadmised, oskused jms. 

 Töökava on tegevuskava, mille alusel toimub õppetöö õppetunnis ning selles esitatakse 

õppeteema, alateema, õpitulemused. 

 Õpetaja töökava koostatakse koolis hiljemalt nädal enne uue õppeperioodi algust. 

2.12 Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord 

 Kooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mille koostamises ja 

järjepidevas arenduses osalevad kõik õpetajad ainesektsioonide kaudu.  

 Kui kooli õppekava uuendamise või täiendamise vajadus on tingitud muudatustest 

õigusaktides, siis algatab kooli õppekava muutmise direktor.  

 Kooli õppekava muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse avaldamiseks kooli 

hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. 

 Kool avalikustab, tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (PGS § 69 lg 1) sätestatud 

nõudest, kooli õppekava koos muudatustega kooli veebilehel ja loob kooli raamatukogus 

võimalused kooli õppekavaga tutvumiseks kõigile. 
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 Kooli õppekava muudatused esitatakse kooli õppekava terviktekstis, näidates ära õppekava 

muutused viitega direktori käskkirja numbrile ja kuupäevale, millega õppekava muudeti. 

Samuti märgitakse muudatuse viite juurde muudatuse jõustumise kuupäev. 

 

 

 


