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1 ÜLDSÄTTED 

 

Õppekava koostamise alused 

Tallinna Pae Gümnaasiumi õppekava on koostatud riikliku õppekava alusel tulenevalt „Põhikooli- 

ja gümnaasiumiseaduse“ § 17 lg 1, Vabariigi Valitsuse 06.jaanuari. 2011. a määruse nr 1 

„Põhikooli riikliku õppekava“ § 24 lg 1, milles eelkõige tuuakse välja kooli eripärast tulenevad 

valikud riikliku õppekava raames. 

 

Põhikooli struktuur 

Põhikooli moodustavad kolm kooliastet: 

I kooliaste – 1.-3. klassid, kus toimub klassiõpetus üld- ja aineõppe kombineeritud tööviisina; 

II kooliaste – 4.-6. klassid, kus toimub klassiõpetus aineõpetusena;  

III kooliaste – 7.-9. klassid, kus toimub aineõpetus.  

 

Tallinna Pae Gümnaasiumis on klassijuhatajate vahetus (üldjuhul) 5. klassis. 1.-4. klassi 

klassijuhatajal on võimalus taotleda sama klassiga edasiminekut klassijuhatajana järgnevatesse 

klassidesse. 1.-4. klassi juhatab (üldjuhul) klassiõpetaja erialaga pedagoog, kes õpetab oma klassis 

rohkem kui kahte erinevat õppeainet ning õpilaste tunnid toimuvad (üldjuhul) koduklassides. 

Alates 5. klassist toimuvad tunnid ainekabinettides.  

 

Väljundipõhise õppekava põhimõtted, ülesehitus ja asukoht 

Põhikooli õppekava (edaspidi PÕK) on TPG 1.-9. klasside õppe -ja kasvatustegevuse 

alusdokument, milles kirjeldatakse õpperõhuasetused ja tegevused õppekava täitmisel. 

Aineõpetaja koostab TPG PÕK-i üldosa ja ainekava alusel igal õppeaastal töökavad kõikidele 

klassidele, kus ta õpetab. 

 

Kooli õppekava on väljundipõhine õppekava, milles kõrgeim õpiväljund on omandatud 

üldpädevused. See tähendab selliste teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtushinnangute 

omandamist, mis on vajalikud igapäevaelus toimetulekuks. Õpilane on õppeprotsessi aktiivne 

osaleja, kes demonstreerib pädevuste omandamist erinevates olukordades tulenevalt õpitulemuse 

väljundverbist. Õpetaja annab soorituse kohta tagasisidet, tuues välja õpilase tugevaid külgi ja 

vajakajäämisi ning andes soovitusi edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad pädevuste 

omandamist. Kooli õppekavas esitatud õppesisule pühendatakse arvestatav hulk aega, lähenedes 

õppesisule mitmekesiselt nii, et õpilane õpib õpitut kasutama erinevates situatsioonides. 

 

Kooli põhikooli õppekava koosneb kahest osast: üldosa ja lisad, kus tuuakse välja 

ainevaldkondade kavad koos õppesisuga. Ainevaldkondade õppeainete ainekavades esitatakse 

õppeainete õpitulemuste ja õppesisu kirjeldused klassiti, tuues välja: 

 aine õppe-eesmärgid 

 õppesisu 

 aine õpitulemused 

 kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid 

 

 

PÕK-i üldosa on kättesaadav raamatukogus ja kooli kodulehel. Õppekava ainekavad on 

kättesaadavad õppealajuhataja kabinetis.  
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Õppekavas kasutatavad mõisted 

 

Akadeemiline ausus - õpilase kinnitus töö autentsusele, viitamise reeglitest kinnipidamine, 

intellektuaalse omandi austamine, autoriõiguste põhiprintsiipide tundmine. 

Arenguring – viiel päeval nädalas on õpilasel võimalus osaleda õpiabiringi töös koduste 

ülesannete täitmise eesmärgil. 1.- 4. klassi õpilasel klassiõpetaja ning 5 .-7. hilise keelekümbluse 

klassi õpilasel aineõpetaja juhendamisel. 

Individuaalne õppekava (IÕK) -  hariduslike erivajadustega (sh andeka) õpilase jaoks koostatud 

õppekava, mis loob õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks.  

Tasemeõpe -  võimetekohane õppimine koos kaaslastega, on rakendatud matemaatikas alates 5. 

klassist. 

Täiendav õppetöö- - maksimaalselt kuni 50 tundi kestev õppetöö, mis toimub õpetaja 

juhendamisel pärast õppetöö lõppu õpilase teadmiste ja/ või oskuste puudujääkide 

kompenseerimiseks. 

Õpiabi – vastavalt kinnitatud graafikule aineõpetaja juhendamisel toimuv tund, mille käigus on 

õpilasel võimalus saada ainetunnile lisaks täiendavat individuaalset konsultatsiooni, et aidata 

saavutada eeldatavad õpitulemused. 

Õpimapp – õppematerjalide kogum, mis õppimise päevikuna sisaldab nii õppetöid kui ka tööde 

analüüsi ja tagasisidet. 

 

Õppekavas kasutatavad lühendid 

 

TPG Tallinna Pae Gümnaasium 

PÕK põhikooli õppekava 

VÕK vene õppekeelega klassid 

HKK hilise keelekümblusega klassid 

VKK varase keelekümblusega klassid 
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2 ÜLDOSA 

 

2.1 TPG väärtused  ja eripära 

 

Tallinna Pae Gümnaasium on munitsipaalkool üldhariduse omandamiseks. Kooli missioon on 

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

on vajalikud oskused ja pädevused elukestvaks õppeks ning tööalaseks karjääriks. 

 

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. TPG 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 põhiväärtused on:  

 

Pürgivus ja Professionaalsus 

Areng  ja Austamine  

Empaatia ja Efektiivsus. 

 

2.2 Kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Põhikoolil 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. 

 

Põhikool 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 ja inimeste mitmekesisusse. 

 

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

õpetuses ning kasvatuses erilist tähelepanu eesti keele õppele. 

 

Tallinna Pae Gümnaasium aitab: 

 tagada õpilase eakohase tunnetusliku, kõlbelise, füüsilise ja sotsiaalse arengu 

ning tervikliku maailmapildi kujunemise; 

 toetada õpilase õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise 

mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljenduse 
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arengut ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist; 

 kindlustada põhiliste väärtushoiakute kujunemist, õpilase tegude aluseks olevate 

väärtushinnangute mõistmist, arendada vastutustunne t tegude tagajärgede eest; 

 luua aluse enesemääratlemisele eneseteadliku isiksusena, perekonna, rahvuse ja 

ühiskonna liikmena, kes on eneseteadlik ning suhtub sallivalt ja avatult maailma 

ja inimeste mitmekesisusse; 

 õpilasel jõuda selgusele oma huvides, kalduvustes ja võimetes ning tagada 

valmisolek õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks; 

 õpilasel jõuda arusaamani oma tulevastest rollidest perekonnas, tööelus, 

ühiskonnas ja riigis; 

 õpilastel kujuneda mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast 

täisväärtuslikult teostada erinevates rollides, nii perekonnas, tööl ja avalikus elus. 

 

Tallinna Pae Gümnaasiumi õpilane on: 

 teadmishimuline, loov, loomupäraselt uudishimulik, teadlike õpioskustega; 

 iseseisev mõtleja, kes kasutab kriitilist ja loovat mõtlemist probleemide äratundmiseks, 

lahendamiseks ning eetiliste ja põhjendatud otsustuste langetamiseks; 

 hea suhtleja, kes mõistab ja edastab teavet mitmes keeles erinevaid suhtluskanaleid 

kasutades; 

 meeskonnaliige; 

 põhimõttekindel, väärikalt, õiglaselt käituv inimene, kes väärtustab ja austab kaasinimesi, 

kogukondi; 

 avatud meelega, mõistab kohalikku kultuuripärandit, suhtub eelarvamusteta 

kaasinimestesse ja võõrastesse kultuuridesse; 

 hooliv, empaatiline, tolerantne, aktiivne osaleja vabatahtlikus töös ja kooli ühisürituste 

korraldamises; 

 julge, valmis katsetama uusi rolle, ideid ja strateegiaid; 

 akadeemiliselt aus; 

 end mitmekülgselt arendav, nii intellektuaalsel, füüsilisel ja emotsionaalsel pinnal; 

 ennast analüüsiv, reflekteeriv nii õppetöös ja isiklikus elus, 

 vastutav oma tegude eest; 

 teadlikult oma ja teiste inimeste tervist hoidev; 

 viisakas, oskab käituda erinevates elusituatsioonides. 

 

Teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine toimub kooli 

õppe- ja kasvatusprotsessi, kodu ja kooli koostöö ning õpilase vahetu elukeskkonna ühistoime 

tulemusena. 

 

Tallinna Pae Gümnaasiumi lapsevanemate panus avaldub: 

 klassi ühistegevustes; 

 arenguvestlustel; 

 õppetööle tagasisidet andes; 

 õpilast õppetöös toetades; 

 klassi ja kooli lastevanemate koosolekutel osaledes; 

 avatud tunde külastades; 

 lastevanemate päevadel osaledes; 

 kooli hoolekogule ettepanekuid tehes või sinna kuuludes. 

 

Tallinna Pae Gümnaasiumis  toetatakse õpetajate omanäolisust ja professionaalsust. 
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Tallinna Pae Gümnaasiumi õpetaja on: 

 oma ametil professionaalne ja edasipürgiv; 

 õpilast isiksusena kohtlev; 

 tolerantne maailma ja inimeste mitmekesisuse suhtes; 

 punktuaalne; 

 paindlik; 

 end mitmekülgselt arendav, nii intellektuaalsel, füüsilisel ja emotsionaalsel pinnal; 

 ennast analüüsiv, reflekteeriv; 

 enda, kolleegide, õpilaste ja kooli saavutuste pärast uhke; 

 loov; 

 hea suhtleja erinevatel suhtlustasanditel (õpetaja- õpilane- perekond; õpetaja- õpetaja; 

õpetaja- juhtkond); 

 taktitundeline, enda emotsioone juhtiv, optimist 

2.2.1 Pädevused  

Õppe- ja kasvatuse aineüleseks eesmärgiks on põhikooli riikliku õppekava § 4 lõikes 4 ja 

gümnaasiumi riikliku õppekava § 4 lõikes 3 esitatud üldpädevuste, põhikooli riiklikus õppekavas 

§7, §9, §11 kooliastmeti kirjeldatud pädevuste ning põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi 

riikliku õppekava ainevaldkonnakavades esitatud valdkonnapädevuste kujunemine, arvestades 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. a soovituses, „Võtmepädevuste kohta 

elukestvas õppes“, sätestatut. 

 

Õpilastes kujundatavad üldpädevused on: 

 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 

eristada ja mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, 
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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. 

 

2.2.2 Õppe ja kasvatuse rõhuasetused I kooliastmes 

Esimeses klassis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks õpilaste kohanemine koolieluga, 

turvatunde ja eduelamuste kogemine ning valmisoleku kujunemine edasiseks edukaks õppetööks. 

Õpilaste koolivalmidus ja võimed on erinevad, seetõttu diferentseeritakse õppeülesandeid ja nende 

täitmiseks kuluvat aega. Õpetaja olulisim ülesanne on toetada iga õpilase eneseusku ja 

õpimotivatsiooni. Õppetöö korraldamine esimeses kooliastmes on üld- ja aineõppe kombineeritud 

variant. 

 

Esimeses kooliastmes keskendutakse: 

 kõlbeliste tõekspidamiste ning heade käitumistavade tundmaõppimisele ja järgimisele; 

 positiivse suhtumise kujunemisele koolis käimisesse ja õppimisesse; 

 õpiharjumuse ja -oskuste kujundamisele ning püsivuse, iseseisvuse ja eesmärgistatud töö 

oskuste ning valikute tegemise oskuste arendamisele; 

 eneseväljendusoskuse ja -julguse kujunemisele; 

 põhiliste suhtlemis- ja koostööoskuste omandamisele, sealhulgas üksteist toetavate ja 

väärtustavate suhete kujunemisele õpilaste vahel; 

 õpiraskuste äratundmisele ning tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele. 

 

Esimese kooliastme lõpus õpilase pädevused: 

 peab lugu oma perekonnast, klassist ja koolist; on viisakas, täidab lubadusi; teab, et kedagi 

ei tohi naeruvääristada, kiusata ega narrida; oskab kaaslast kuulata, teda tunnustada; 

 tahab õppida, tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab õppida üksi ning koos 

teistega, paaris ja rühmas, oskab jaotada aega õppimise, harrastustegevuse, koduste 

kohustuste ning puhkamise vahel; 

 oskab end häälestada ülesandega toimetulemisele ning oma tegevusi ülesannet täites 

mõtestada; oskab koostada päevakava ja seda järgida; 
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 suudab tekstidest leida ja mõista seal sisalduvat teavet (sealhulgas andmeid, termineid, 

tegelasi, tegevusi, sündmusi ning nende aega ja kohta) ning seda suuliselt ja kirjalikult 

esitada; 

 mõistab ja kasutab õpitavas võõrkeeles igapäevaseid äraõpitud väljendeid ja lihtsamaid 

fraase; 

 arvutab ning oskab kasutada mõõtmiseks sobivaid abivahendeid ja mõõtühikuid erinevates 

eluvaldkondades eakohaseid ülesandeid lahendades; 

 käitub loodust hoidvalt; 

 oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab esemeid 

ja nähtusi võrrelda, ühe-kahe tunnuse alusel rühmitada ning lihtsat plaani, tabelit, 

diagrammi ja kaarti lugeda; 

 oskab kasutada lihtsamaid arvutiprogramme ning kodus ja koolis kasutatavaid tehnilisi 

seadmeid; 

 austab oma kodupaika, kodumaad ja Eesti riiki, tunneb selle sümboleid ning täidab 

nendega seostuvaid käitumisreegleid; 

 oskab ilu märgata ja hinnata; hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast 

eneseväljendusest ja tegevusest; 

 hoiab puhtust ja korda, hoolitseb oma välimuse ja tervise eest ning tahab olla terve; 

 oskab ohtlikke olukordi vältida ja ohuolukorras abi kutsuda, oskab ohutult liigelda; 

 teab, kelle poole erinevate probleemidega pöörduda, ning on valmis seda tegema. 

 

2.2.3 Õppe ja kasvatuse rõhuasetused II kooliastmes 

Teises kooliastmes on õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks vastutustundlike ja iseseisvate õpilaste 

kujunemine. Õppetöös on oluline äratada ja säilitada õpilaste huvi õppekavaga hõlmatud teadmis- 

ja tegevusvaldkondade vastu. Õpetuses rakendatakse mitmekesiseid tööviise ja ülesandeid, mis 

võimaldavad murdeikka jõudvatel õpilastel teha iseseisvaid valikuid ja seostada õpitut praktilise 

eluga ning aitavad toime tulla õpilaste individuaalselt erineva arenguga, nende muutuvate suhete 

ja tegutsemisega uutes rollides. 

 

Teises kooliastmes keskendutakse: 

 õpimotivatsiooni hoidmisele ja tõstmisele, seostades õpitut praktikaga ning võimaldades 

õpilastel teha valikuid, langetada otsuseid ja oma otsuste eest vastutada; 

 huvitegevusvõimaluste pakkumisele; 

 õpilaste erivõimete ja huvide äratundmisele ning arendamisele; 

 õpiraskustega õpilastele tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele. 

Teise kooliastme lõpus õpilase pädevused: 

 hindab harmoonilisi inimsuhteid, mõistab oma rolli pereliikmena, sõbrana, kaaslasena ja 

õpilasena; peab kinni kokkulepetest, on usaldusväärne ning vastutab oma tegude eest; 

 oskab keskenduda õppeülesannete täitmisele, oskab suunamise abil kasutada eakohaseid 

õpivõtteid (sealhulgas paaris- ja rühmatöövõtteid) olenevalt õppeülesande iseärasustest; 

 väärtustab oma rahvust ja kultuuri teiste rahvuste ning kultuuride seas, suhtub inimestesse 

eelarvamusteta, tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi ning mõistab 

kompromisside vajalikkust; 

 oskab oma tegevust kavandada ja hinnata ning tulemuse saavutamiseks vajalikke tegevusi 

valida ja rakendada, oma eksimusi näha ja tunnistada ning oma tegevust korrigeerida; 

 oskab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, teab oma tugevaid ja nõrku külgi 

ning püüab selgusele jõuda oma huvides; 
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 oskab mõtestatult kuulata ja lugeda eakohaseid tekste, luua eakohasel tasemel keeleliselt 

korrektseid ning suhtlussituatsioonile vastavaid suulisi ja kirjalikke tekste ning mõista 

suulist kõnet; 

 tuleb vähemalt ühes võõrkeeles toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest 

ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel; 

 on kindlalt omandanud arvutus- ja mõõtmisoskuse ning tunneb ja oskab juhendamise abil 

kasutada loogikareegleid ülesannete lahendamisel erinevates eluvaldkondades; 

 väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida 

loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest; 

 oskab kasutada arvutit ja internetti suhtlusvahendina ning oskab arvutiga vormistada 

tekste; 

 oskab leida vastuseid oma küsimustele, hankida erinevatest allikatest vajalikku teavet, seda 

tõlgendada, kasutada ja edastada; oskab teha vahet faktil ja arvamusel; 

 tunnetab end oma riigi kodanikuna ning järgib ühiselu norme; 

 väärtustab kunstiloomingut ning suudab end kunstivahendite abil väljendada; 

 väärtustab tervislikke eluviise, on teadlik tervist kahjustavatest teguritest ja sõltuvusainete 

ohtlikkusest; 

 on leidnud endale sobiva harrastuse ning omab üldist ettekujutust töömaailmast. 

 

2.2.4 Õppe ja kasvatuse rõhuasetused III kooliastmes 

Kolmandas kooliastmes on õppe ja kasvatuse põhitaotlus aidata õpilastel kujuneda 

vastutustundlikeks ühiskonnaliikmeteks, kes igapäevaelus iseseisvalt toime tulevad ning suudavad 

oma huvidele ja võimetele vastavat õpiteed valida.  

 

Kolmandas kooliastmes keskendutakse: 

 õpimotivatsiooni hoidmisele; 

 õppesisu ja omandatavate oskuste seostamisele igapäevaeluga ning nende rakendatavuse 

tutvustamisele tulevases tööelus ja jätkuõpingutes; 

 erinevate õpistrateegiate teadvustatud kasutamisele ning enesekontrollimise oskuse 

arendamisele; 

 pikemaajaliste õppeülesannete (sealhulgas uurimuslike õppeülesannete) planeerimisele, 

eesmärkide püstitamisele ja oma tulemuste hindamisele; 

 õpilaste erivõimete ja huvide arendamisele; 

 õpilaste toetamisele nende edasiste õpingute ja kutsevalikute tegemisel. 

 

Kolmanda kooliastme lõpus õpilase pädevused: 

 tunneb üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid, ei jää ükskõikseks, kui 

neid eiratakse ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires; 

 tunneb ja austab oma keelt ja kultuuri ning omab ettekujutust ja teadmisi maailma eri 

rahvaste kultuuridest, suhtub teistest rahvustest inimestesse eelarvamustevabalt ja 

lugupidavalt; 

 on teadmishimuline, oskab õppida ja leida edasiõppimisvõimalusi, kasutades vajaduse 

korral asjakohast nõu; 

 on ettevõtlik, usub iseendasse, kujundab oma ideaale, seab endale eesmärke ja tegutseb 

nende nimel, juhib ja korrigeerib oma käitumist ning võtab endale vastutuse oma tegude 

eest; 

 suudab end olukorda ja suhtluspartnereid arvestades kõnes ja kirjas selgelt ja asjakohaselt 

väljendada, mõista ja tõlgendada erinevaid tekste, tunneb ja järgib õigekirjareegleid; 
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 valdab vähemalt üht võõrkeelt tasemel, mis võimaldab igapäevastes olukordades suhelda 

kirjalikult ja suuliselt ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid tekste; 

 suudab lahendada igapäevaelu erinevates valdkondades tekkivaid küsimusi, mis nõuavad 

matemaatiliste mõttemeetodite (loogika ja ruumilise mõtlemise) ning esitusviiside 

(valemite, mudelite, skeemide, graafikute) kasutamist; 

 mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab 

ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes; 

 oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke 

seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi; 

 suudab tehnikamaailmas toime tulla ning tehnikat eesmärgipäraselt ja võimalikult riskita 

kasutada; 

 on aktiivne ja vastutustundlik kodanik, kes on huvitatud oma kooli, kodukoha ja riigi 

demokraatlikust arengust; 

 suudab väljendada ennast loominguliselt, peab lugu kunstist ja kultuuripärandist; 

 väärtustab ja järgib tervislikku eluviisi ning on füüsiliselt aktiivne; 

 mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt, on avatud enesearendamisel. 

 

Üldpäevuste kujundamiseks ja õpikeskkonna mitmekesistamiseks on koolis kavandatud järgmised 

tegevused, mis kirjeldatakse konkreetsemalt kooli üldtööplaanis kooskõlas haridus- ja 

teadusministri 25. Augusti 2010. A määruse 52 „Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes 

dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise kord“ §-ga 4. 

 

Tegevuste kavandamine on huvijuhi tööülesanne. Kõik kavandatavad tegevused toetavad 

üldpädevuste kujunemist. Selleks, et see kõik vastavalt toimiks, koostab huvijuht konkreetseteks 

tegevusteks kavandi, milles näitab ära tegevuse seotuse üldpädevustega. 

 

Õppekava rakendamist toetavad tegevused 

 koolisisesed õppepäevad 

 Õpetajate poolt kolleegidele läbiviidavad avatud tunnid 

 Õpetajate uurimusi või loomingut tutvustavad ülevaatenäitused kooli raamatukogus, 

konverentsid 

 

Ülekoolilised üritused 

 Õpilasuurimusi tutvustavad konverentsid ainevaldkonniti 

 Üks kord veerandis toimivad õpetajate eestvedamisel õppekäigud, mis toetavad 

ainevaldkonnaüleste pädevuste kujunemist 

 Traditsioonilised ülekoolilised üritused, mis toimuvad igal õppeaastal 

 Kooli ja kalendritähtpäevaga seotud üritused (näiteks, aktused, õpetajate päeva 

tähistamisega seotud üritused jms) 

 Loovtööde ja praktiliste tööde ülevaatenäitus (moedemonstratsioon, näitus, muusikapäev, 

filmiõhtu, teatrifestival, jms kus õpilased tutvustavad omaloomingut) 

 Talgupäevad kaks korda õppeaastas 

 Heategevusüritused 

 

2.2.5 Liikluskasvatuse põhimõtted  

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 (RT I, 24.10.2011, 2). 
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Liikluskasvatuse käigus: 

 õpetatakse last tema arengust lähtudes ära tundma ja märkama erinevaid ohuallikaid 

liikluses ja tajuma nende olemust; 

 kujundatakse lapse teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud liiklemiseks jalakäija, sõitja ja 

juhina; 

 õpetatakse last kasutama ohutust tagavaid ja suurendavaid kaitsevahendeid (helkur, 

turvavöö, jalgratturi kiiver, põlve- ning küünarnukikaitsed jm); 

 kujundatakse lapse oskusi käitumiseks ja valikute tegemiseks ohuolukorras, sealhulgas 

vajaliku abi kutsumiseks. 

 

Laste liikluskasvatust viivad läbi ja neid valmistavad ohutuks liiklemiseks ette: 

 klassijuhataja; 

 aineõpetaja; 

 sotsiaalpedagoog; 

 noorsoopolitseinikud (Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskus). 

 

Liikluskasvatuse korraldamisel toimuvad järgmised tegevused: 

 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;  

 kooli Tervise- ja ohutuspäevadel ning koolivälistel liiklusteemalistel üritustel osalemine; 

 iseseisev töö veebikeskkonnas teoreetiliste teadmiste omandamiseks. 

Õppetegevuste valikul lähtutakse konkreetse õpperühma õpilaste vajadustest.  

 

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); 
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 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. 

 

2.3 Õppekorraldus  

2.3.1 Tunnijaotusplaan õppeaineti ja klassiti 2015-2016 

Tunnijaotusplaani koostamise aluseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõikes 2 

sätestatud põhikooli õpilase suurim lubatud nädala õppekoormus tundides ning Põhikooli riiklikus 

õppekava § 15 lõikes 3  sätestatud põhikooli kohustuslike õppeainete nädalatundide arv.  

 

Tunnijaotusplaan on koostatud lähtudes kooli arengukavast ning „Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadusest“ § 67 lg 1 p 3, mille kohaselt peab eesti õppekeelest erineva õppekeelega 

põhikool rakendama meetmeid, et tagada õpilastele võimalus õpingute jätkamiseks keskhariduse 

tasemel 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 järgmiselt: 

 

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 

6. loodusõpetus 1 kõne ja väitlus 1 

 

1.- 4. klassis õpitakse vene keelt, muusikat, kehalist kasvatust teiste ainetega lõimituna (kajastub 

õpetaja töökavades), millega saavutatakse riiklikus õppekavas määratletud õpitulemused ja 

üldpädevused täies mahus. 6. klassis saavutatakse loodusõpetuse õpitulemused lõimituna teiste 

ainetega (kajastub õpetaja töökavas).  

Tunnijaotusplaan on koostatud: 

 vene õppekeelega klassidele 

 hilise keelekümbluse klassidele 

 varase keelekümbluse klassidele 

 

Tunnijaotusplaanis kajastuvad nii kohustuslikud kui valikained (vaba tunniressurss). 

Hilise keelekümbluse programmi rakendamine algab alates 5. klassist.  

 

Hilise ja varase keelekümbluse klassides õpitakse aineid lõimituna. Lõimitud õppe põhimõtted on 

esitatud ainetevahelise lõimingu kavades ning õpetajate töökavades. 
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2.3.1.1 Tunnijaotusplaan  vene õppekeelega  klassides (VÕK)     

   

          

* tähistatud õppeained õpitakse eesti keeles. 

 

       

 

 

 

 

 

  

 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* 5* 4* 5* 15* 4* 4* 4* 13* 

Inglise keel (A-võõrkeel)     3 4 3 3 3 9 3 3 3 9 

Matemaatika 3 3 4 11 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 ja 

kodundus, tehnoloogiaõpetus 

1 2 1/2 4,5 1 2 2 5 2 2   4 

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   1                     

Matemaatika   1           

Eesti lastekirjandus           1*            

Kõne ja väitlus         1*    

Lubatud koormus 

nädalas 

20 23 25  25 28 30   30 32 32  
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2.3.1.2 Tunnijaotusplaan  hilise  keelekümbluse klassides (HKK)       

 

 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* 5* 4* 4* 13

* 

4* 4* 4* 12* 

Inglise keel  

A-võõrkeel 

    3 4 3 3 3 9 3 3 3 9 

Matemaatika 3 3 4 11 4 4 5 13 5 4 4 13 

Loodusõpetus 1 1 1 3 2 2* 3* 8 2*     2* 

Geograafia        0       0 1 2* 2* 1+4* 

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 ja 

kodundus/ 

tehnoloogiaõpetus 

1 2 1/2 4,5 1 2 2 5 2 2 1  5 

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   1                     

Matemaatika  1           

Loodusõpetus           1*            

Kõne ja väitlus         1*    

Lubatud koormus 

nädalas 

20 23 25  25 28 30  30 32 32  

 

* tähistatud õppeained õpitakse eesti keeles. 
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2.3.1.3 Tunnijaotusplaan varase keelekümbluse klassides (VKK)    

 
 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* 11

* 

4* 4* 4* 12

* 

Inglise keel 

A-võõrkeel 

    3 3 3 3 9 3 3 3 9 

Matemaatika 4* 4* 4* 12* 4* 4* 5* 13

* 

5 4 4 13 

Füüsika                   2 2 4 

Loodusõpetus 3* 1* 2* 6* 2* 2* 3* 8* 2*     2* 

Bioloogia        0        0 1 2 2 5 

Keemia        0        0   2 2 4 

Geograafia        0        0 1* 2* 2* 6* 

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 ja 

kodundus 

tehnoloogiaõpetus 

2* 2* 1/2* 4,5* 1* 2 2 5 2 2  4 

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      3 0   0  1  0  0  0 1  

Inglise keel    1  2                   

Loodusõpetus            1*             

Kõne ja väitlus         1*    

Lubatud koormus 

nädalas 

20 23 25   25 28 30   30 32 32   

 

* tähistatud õppeained õpitakse eesti keeles. 
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2.3.2 Läbivate teemade ja lõimingu rakendamine 

Läbivad 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 võimaldavad luua ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust, 

toetades õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates olukordades rakendada.  

 

Läbivate teemade õpe realiseerub eelkõige: 

 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;  

 

 Õpetuses ja kasvatuses käsitletavad läbivad teemad on: 

 

 „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ 

 „Keskkond ja jätkusuutlik areng“  

 „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“  

 „Kultuuriline identiteet“  

 „Teabekeskkond“  

 „Tehnoloogia ja innovatsioon“  

 „Tervis ja ohutus“  

 „Väärtused ja kõlblus“  

 

Läbivate teemade rakendamine erinevatel kooliastmetel on lahti kirjutatud  Lisas 1. 

 

Lõimingu rakendamine 

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

organisatsioonide esindajatega.  

 

Lõimingu olemus 

Lõimingu kontseptsioon on erinevate teadmiste, oskuste ja õppemeetodite omavaheline sidusus, 

et saavutada õppekava ja õpetuse terviklikkus, mille tulemusel tekib õpilasel suutlikkus ühe 

õppeaine teadmisi ja oskusi teise õppeainesse üle kanda, ning  koolis õpitut seostada ka argielu 

teadmise ja oskusega. 

Kui õppetegevus on õpetajal kavandatud õpilasekesksena, arvestades õpilase ealisi iseärasusi, 

eelnevaid teadmisi ja kogemusi ning õpilasele antakse valikuvõimalusi ning pühendatakse aega 

arutelule, siis on ka lõimingu kasutamise eesmärk saavutatud. 

Eristatakse kahte tüüpi lõimingut: 

 väline (õpetaja tasand, õppekava õppetegevuse kavandamise, läbiviimise protsess) 
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 sisene (õpilase teadvuses toimuv keeruline protsess) 

 

Väline lõimimine saavutatakse järgmiselt: 

 erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel,  

 õppeainete, koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, 

õppeülesannete ning -viiside abil.  

 

Sisene lõiming annab võimaluse õpilasele: 

 luua seoseid,  

 näha analoogiaid ja paralleele,  

 näha erinevusi ja vastuolusid,  

 seostada omavahel põhimõisteid,  

 märgata mitmesuguseid, ka ebatavalisi seoseid, 

 saada alternatiivseid võimalusi mõtlemise struktureerimiseks 

 jõuda uute teadmiste ja tähenduslike seosteni. 

 

Lõimingu saavutamiseks korraldatakse koolis õpet ja kujundatakse õppekeskkonda ning õpetajate 

koostööd viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust:  

 täpsustades pädevusi,  

 seades õppe-eesmärke  

 määrates erinevate õppeainete ühiseid probleeme ja mõistestikku.  

Õppe lõimingut taotlevad tunnivälised ja ülekoolilised projektid kavandatakse pedagoogide poolt 

koostöös iga õppeaasta alguseks (kajastuvad kooli üldtööplaanis). Kavandamise aluseks on 

tagasiside, mis saadakse kujundava hindamise või arenguvestluste kaudu. 

 

Lõimingu korraldamise põhimõtted 

 

 Lõimimise esimeseks sammuks on lõimingu keskpunkti määratlemine, mille leiab 

õppekava üldosast ja ainekavadest esitatuna ainevaldkondade kaupa. 

 leida sobiv lõiminguviis ja sellega seotud tegevused. 

 

Lõimingi keskpunkt on midagi mille ümber õppetegevus kavandatakse: 

 teadmine  

 oskus  

 suhtumine 

 keskne idee  

 pädevus 

 õppeviis (individuaalne, paaris- ja rühmatöö, diskussioon, ajurünnak, probleemõpe, 

õppekäik, ekskursioon, matk, projekt) 

 õppeülesanne (projekt, referaat, uurimistöö, loovtöö, essee) 

 

Õpetajal on kasutada järgmised lõiminguviisid: 

 ainetevahelised seosed, 

 ajaline kooskõla 

 ainete kombineerimine 

 teemakeskne ehk multidistsiplinaarne   

 interdistsiplinaarne valdkonnasisene või  

 interdistsiplinaarne valdkondade vaheline  
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Õpetaja on lõimingu viiside valikul vaba ning lõiming kajastub õpetaja töökavas kirjeldatuna 

õppetegevusena. 

 

Tegevusteks võivad olla: 

 projektide kavandamine ja teostamine  

 probleemide lahendamine  

 uurimine 

 küsimuste esitamine ja neile vastuste leidmine 

2.3.3 Valikainete ja võõrkeelte valik 

Valikained põhikoolis on kooli valik ning nende õpetamine toimub vaba tunniressursi arvelt, 

pidades silmas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõikes 2 sätestatud suurimat lubatud 

õppekoormust nädalas. 

 

Koolis pööratakse erilist tähelepanu võõrkeelte õppele.  Keeleõppes rakendatakse lõiming teste 

ainetega ning projektiõpe (sh ka rahvusvahelised projektid ja õpilasvahetused).  

 

A-võõrkeelena õpetatakse koolis inglise keelt. Inglise keele õpe algab eelkooli klassis ja jätkub 

esimeses klassis ringitunnina. Inglise keele õppimisel jõutakse põhikooli lõpuks tasemele B 1.  

 

Alg- ja põhikoolis keeleõpet toetavad õppekavavälised ringitunnid. Tallinna Pae Gümnaasiumis 

on võimalus õppida saksa, prantsuse, soome ja hiina keelt keeleringides. 

2.3.4 Eesti keelest erinevate õppekeelte kasutamine õppeaineti 

Vastavalt kooli põhimäärusele on õppekeelteks eesti keel ja vene keel. 

 

Tunnijaotusplaanis on tärniga märgitud eesti õppekeel aineti. Teistes ainetes on õppekeeleks 

vene keel. 

 

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). 

2.3.5 RÕK-s sätestatud õppeainete nimetustes või õppemahtudes tehtud erisused 

Põhikoolis ei ole muudetud riikliku õppekava kohustuslike ainete ja läbivate teemade nimistut, on 

liidetud ning ümber kujundatud õppeaineid ning samuti on muudetud tunnijaotusplaani kooskõlas 

„Põhikooli riikliku õppekava“ § 15 lg 5. 
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2.4 III kooliastme loovtöö valiku, juhendamise, koostamise ja hindamise kord  

  

8.klassis korraldatakse õpilastele läbivatest teemadest lähtuv või õppeaineid lõimiv loovtöö.  

Loovtöö eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse 

võimalust ning toetada:  

 õpilase tervikliku maailmapildi, loomingulise algatusvõime ja loova eneseväljendusoskuse 

kujunemist ning aidata kaasa uute ideede tekkimisele ja teostamisele õppeainete lõimumise 

ja loovtöö protsessi kaudu; 

 õpimotivatsiooni, enesereflektsiooni ja kriitilise mõtlemise kujunemist; 

 õpilase kujunemist loovaks ning mitmekülgseks isiksuseks;  

 üldpädevuste (iseseisev ja rühmas töötamine, probleemide lahendamine, kriitiline 

mõtlemine, argumenteerimis-, eneseväljendus- ja esinemisoskus, töö allikate ja 

andmetega; tegevuse kavandamine ning kavandatu järgimine, tegevuse ja töö analüüsimise 

oskus, loovtöö vormistamine, IKT vahendite kasutamine jne) kujunemist; 

 õpilast tema võimete paremal tundmaõppimisel, mis aitaks teha valikuid järgnevateks 

õpinguteks.  

 

Loovtööks võib olla: 

 uurimus 

 projekt  

 praktiline töö  

Praktilise töö võib liigitada järgmistesse valdkondadesse: 

 Õpilasgrupi poolt organiseeritud üritus: kontsert, näitus, konverents, õppekäik või 

konkurss; 

 Õpilasfirma (oma toode arendamine, äriplaani koostamine, juhtimisstruktuuri 

planeerimine, toode müük, reklaamkampaania, teenuste osutamine); 

 Loovtöö kui muusikateos või kunstitöö. Loovtöö muusikateose või kunstitööna kätkeb 

endas uudseid, innovaatilisi ideid ning  on eneseteostusrõõmu pakkuv ja silmaringi 

avardav. Loovtöö võib olla nii praktiline töö kui ka vaimse idee kandja. Juhul, kui loovtöös 

kasutatakse fragmente teiste autorite loomingust, tuleb autorikaitse seadusest lähtudes 

viidata kasutatud teose autorile. Loovtöö muusikateosena võib olla õpilase omalooming 

aga ka muusikateose esitamine. Kunstitöö teostamise tehnikaks võib olla maal, joonistus, 

graafika, skulptuur,  keraamika, videofilm, animatsioon, perfomance jne. Samuti on 

õpilasel loovtöö raames võimalus luua rida töölehti ja kasulikke õppematerjale või viia läbi 

teaduslik eksperiment.  

 Loovtöö kui käsitöö. Kõige tavalisemad käsitöö liigid Tallinna Pae Gümnaasiumis on 

kulinaariaga seotud loovtööd, õmblemise, kudumise- ja/või tikkimisega seotud loovtööd, 

käsitöö mudelid, maketid, tööriistad, ehted ja muud õpilaste kätega tehtud loomingulised 

asjad. 
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Loovtööde korraldamise põhietapid: 

 Direktori käskkirjaga moodustatakse loovtööd korraldav töörühm, kes koostab loovtööde 

kavandamise, teostamise ja vormistamise juhendi. Samuti korraldab töörühm loovtööde 

tagasisidestamist.  

 Õpilane lähtub töö teostamisel valitud teemast ning läbiviimisele ja vormistamisele 

esitatud nõuetest. Täpsema teemavaliku teeb õpilane kooli valitud loovtöö temaatika 

hulgast. Loovtöö teema peab lähtuma juhendaja kompetentsusest.  

 Juhendaja tutvustab õpilasele loovtöö kavandamise, teostamise ja vormistamise juhendit 

ning annab õpilasele õppematerjali valitud teema kohta.  

 Õpilane tutvub vastavasisulise kirjanduse, varasemate loovtöödega ja koostab loovtöö 

kavandi.  

 Õpilane teeb koostöös juhendajaga valiku, millisele aspektile valitud teema raames 

loovtöös keskendutakse ning milline loovtöö teostatakse. 

 Olles tutvunud varasemate loovtöödega, sõnastab õpilane idee, koostab tegevuskava 

idee/ülesande lahendamiseks, teostab idee ja vormistab selle.  

 Õpetaja tutvub tulemusega ja vajadusel viib sisse korrektiivid.  

 Õpilane seostab enda loovtöö varasemate samas teemavaldkonnas tehtud töödega, esitab 

võrdluse ja toob välja enda loovtöö unikaalsuse valitud teemavaldkonna osas. 

  Juhendaja annab loovtööle heakskiidu. 

 Tulemus vormistatakse viisil, mis võimaldab selle esitlemist loovtööd korraldavale 

töörühmale. 

 Loovtöö säilitatakse kooli raamatukogus. 

 

Loovtöö võib lugeda sooritatuks, kui õpilane on osalenud ja saavutanud märkimisväärse koha 

üleriigilisel või rahvusvahelisel aineolümpiaadil, õpilasuurimustööde konkursil (näiteks 

Archimedese Eesti õpilaste teadustööde riiklik konkurss, Saaremaa miniteaduspäevadel, Tartu 

keskkonnahariduskeskuse õpilaste keskkonnaalaste uurimustööde konkurss jne).   

2.5 Õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused  

2.5.1 Projektide ja ülekooliliste tegevuspäevade kavandamise alused 

 

Ülekoolilisi ja koolidevahelisi projekte kavandatakse eelneva õppeaasta lõpus või ka käesoleva 

õppeaasta käigus. Projekte kavandavad ja algatavad metoodikanõukogu, aineosakonnad, 

töörühmad koostöös õpilasesindusega.  

 

Projektid keskenduvad läbivate teemade ja pädevuste rakendamisele.  

 

Ülekoolilised projektid, tegevuspäevad ja üritused kajastuvad internetis kooli kodulehel 

kalenderplaanis. Ülekooliliste ürituste korraldaja koostab stsenaariumi, vajalikud juhendmaterjalid 

ja kajastab seda kooli kodulehel.  

 

Õpilasi motiveeritakse osalema õppetööd toetavates tegevustes nii individuaalselt kui ka koos 

klassikaaslastega, mille kohta peetakse arvestust klassidevahelise võistluses.  

 

Projektide liigid 

 

 uurimisprojektid – on suunatud teadmiste hankimisele (näiteks: kooliesisel haljasalal 

            oleva murukamara liigirikkuse väljaselgitamine); 

 teostusprojektid – on seotud uue objekti loomisega või ürituse ettevalmistamise ja 
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            läbiviimisega (näiteks näidendi ettevalmistamine kooli näidendite konkursile); 

 hindamisprojektid – tegelevad olemasolevate nähtuste, eksperimentide või teostatud 

            muutuste hindamisega ja ettepanekute tegemisega sotsiaalsfääris (näiteks õpilaste 

            hinnangute ja ootuste väljaselgitamine õpilasomavalitsuse poolt tehtavasse ühel 

            õppeaastal, et parandada omavalitsusesinduse tööd). 

 

Kõikidel projektidel on kindlaks määratud projektijuht, kelle ülesanne on koostöös 

projektirühmaga määratleda projekti (ürituse) eesmärgid lähtuvalt üldpädevustest.  

Projektil peab olema selge eesmärk ja kindlad ajapiirid. Projekt peab olema kavandatud 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 

parendustegevused edaspidiseks. 

 

2.5.2 Projekti kava ülesehitus 

Ülekoolilised ja koolidevahelised projektid kavandatakse kirjalikult, järgides alljärgnevat 

struktuuri: 

 

Kava punkt Kirjeldus 

Põhjendus 

 

Projekti vajaduse põhjendus. Mis on seni tehtud (näiteks varem 

tegutsenud projektirühmade poolt). 

Eesmärk Kirjeldada, millised on projekti eesmärgid lähtuvalt üldpädevustest. 

Tulemused Kirjeldada, millised on oodatavad ja mõõdetavad tulemused. 

Tulemused on sisuliselt eesmärgid, mis on muudetud mõõdetavaks. 

Kui on jõutud tulemusteni, siis võib öelda, et eesmärgid on saavutatud. 

Tegevused Näidatud on tegevused, et saavutada eesmärgid (tulemused). 

Ajakava Detailne ajakava, mis sisaldab ka vastutajaid. Igale tegevusele on 

ajakavas üks konkreetne vastutaja, kes võib teisi vajadusel kaasata, aga 

kes jälgib, et antud tegevus saaks tähtajaks ja kvaliteetselt tehtud. 

Organisatsioon Kirjeldatakse, kuidas toimub projekti juhtimine, kes on osalejad, kus 

projekt toimub ja keda kaasatakse koostööpartneriteks. 

Eelarve See peab olema realistlik, planeerimisel arvestatakse olemasolevate 

ressurssidega. Enamasti ei saa projekti korral arvestada rahaliste 

vahenditega. Sellisel juhul on mõistlik nimetada töövahendid, mida 

kasutatakse. Kui saadakse vahendeid mujalt, siis tuleb seda näidata. 

Rahaliste vahendite kavandamise puhul tuleb konkreetselt näidata, 

kuidas neid kasutatakse ja kust need rahalised vahendid tulevad (kooli 

eelarve, sponsorid jne). Peab jälgima, et nende rahaliste vahendite 

planeerimine oleks realistlik. 

Tulemuste hindamine Näidatakse, kuidas toimub tulemustele hinnangu andmine ning millal 

võib öelda, et projekt õnnestus, millal mitte. 
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Kirjutatud projekti kavand peab olema 

 suhteliselt lühike (üldjuhul 2-5 lehekülge), et seda oleks võimalik kergesti tervikuna 

haarata; 

 hästi liigendatud, et oluline oleks selgelt esile toodud. 

 

Projekti teostuse planeerimisel on projektirühma juhil otstarbekas jälgida järgmist skeemi: 

 Esmalt tuleb panna tegevused ja tulemused nende loogilisse ajakavasse ja omavahel 

sõltuvusse. 

 Igale tegevusele ja tulemusele tuleb määrata vastutaja. Kui tulemus on nii suur, et sellele 

ei saa määrata ühte vastutajat, tuleb jagada see väiksemateks osadeks. 

 Iga tegevus tuleb jagada nii väikesteks osadeks, et saaks küllalt selgelt määratleda, kui 

palju see tegevus aega võtab. 

 Järgnevalt toimub ajakava täpsustamine koos projektirühma liikmetega. Jälgida tuleb, et 

plaan mahuks etteantud raamidesse ja et projektirühma liikmed oleks ühtlaselt koormatud, 

eelistatult neile sobivate tegevustega. 

 Planeeritakse vahendid ja kulutused ning vajadusel viiakse tegevuskavasse muudatused. 

 Kui muudatusi ei ole vaja teha, kinnitab projektirühm tegevuskava. 

 

Kirjalikud vormistatud projekti alusel toimub selle arutelu ja järgnev otsustamine, kas antud 

projekt on koolis teostatav. Kavandatud projektile annab hinnangu koolidirektor või tema  pool 

delegeeritud isikud. Projekti kavandile hinnangu andmisel tuleb jälgida järgmisi aspekte: 

 Projekt on vormistatud vastavalt esitatud nõuetele, 

 projekti tulemused on kooskõlas projekti eesmärkidega, 

 kõikide oodatavate tulemuste saavutamiseks on olemas kate tegevuste näol, 

 realistlik ajakava, 

 igal tegevusel on ajakavas vastutaja, 

 projektirühmal on olemas juht,  

 projekti elluviimine on kontrolli all 

 korraldatakse projektiga seotud koosolekud 

 ressursid on realistlikult planeeritud. 

 projekti hindamise kriteeriumid võimaldavad kindlaks määrata selle kas projekt õnnestus 

või mitte. 

 

Kui koolidirektor või tema poolt delegeeritud isikud on projekti heaks kiitnud, siis lisatakse 

projekt üldtööplaani ning asutakse seda teostama. 

 

2.6 Kooli õppekavavälise õppimise või tegevuse arvestamine koolis õpetatava osana 

„Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 17 lõike 4 ja „Põhikooli riikliku õppekava“ § 15 lõike 9 

kohaselt võib õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema ja direktori või direktori 

volitatud pedagoogi kokkuleppel kool arvestada kooli õppekava välist õppimist või tegevust, 

sealhulgas õpinguid mõnes teises üldhariduskoolis koolis õpetatava osana, tingimusel et see 

võimaldab õpilasel saavutada kooli või individuaalse õppekavaga määratletud õpitulemusi. 

 

Keskne põhimõte on, et lähtutakse õpitu sisust ja õpitulemustest, mitte sellest, kelle juures ja kus 

õpilane õppis või tegevusi sooritas. Koolil on õigus nõuda täiendavaid materjale, kui 

tõendusmaterjal pole piisav. Täiendavat materjal ei küsita selle kohta, kes õpetas või kus õppis. 

Täiendav materjali vajadus on seotud sellega, et paremini mõista, kas taotletavad õpitulemused on 

omandatud. 
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Väljundipõhises õppes ei ole keskne küsimus selles, kuidas ja kus mingi pädevus või õpitulemus 

omandati, vaid pigem selles, kas see pädevus või õpitulemus on olemas ja kuidas selle olemasolu 

on võimalik hinnata. Kooli õppekava välist õppimist või tegevust ei hinnata mitte kogemuse, vaid 

sellest toimunud õppimise põhjal. Õpitu peab kokku sobima nende õpitulemustega, mille 

saavutamist taotletakse. Kindlasti peab õpitu olema määratletav ka tasemega. Põhikoolis 

arvestatakse samal haridustasemel või kõrgemal tasemel omandatut. On oluline, et mujal õpitu 

oleks sisuliselt sobiv õppekavaga, mille järgi õpilane koolis õpib. 

 

Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamine kooli õppekava osana võimaldab 

suurendada õpilaste, sealhulgas erivajadustega õpilaste hariduslikku mobiilsust ning avardada 

võimalusi kooliväliseks õppeks. Mujal õppimine annab paindlikuma võimaluse hariduse 

omandamiseks ja annab andekamatele õpilastele võimaluse ennast teostada. Kooli õppekavavälise 

õppe või tegevuse arvestamisel loetakse tulemused samaväärseks õppekava läbimisel saavutatud 

õpitulemustega. 

 

Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamine kooli õppekava osana on protsess, mis 

koosneb järgmistest etappides:  

 taotleja nõustamine,  

 taotluse koostamine, 

 taotluse esitamine direktorile,  

 taotluse hindamine,  

 direktori otsus,  

 (vajadusel) otsuse vaidlustamine ja vaidemenetlus. 

 

Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamisel kooli õppekava osana võivad 

võimalikud äraütlemised olla seotud: 

 tähtajalise aegumisega – kui õppimine on toimunud enam kui kolm aastat tagasi; 

 sisulise aegumisega – kuna teatud õpitulemused aeguvad ajas, näiteks seoses 

infotehnoloogia arenguga; 

 teisel (madalamal) õppetasemel läbitud õppe mitte arvestamisega – gümnaasiumiastmel ei 

arvestata neid õpinguid, mis on läbitud põhikooli tasemel; 

 topeltarvestamise vältimisega - mujal (näiteks muusikakoolis) õpitu, mille tõenduseks on 

antud muusikakooli tunnistus ei ole automaatselt üle kantav muusika õppeaine läbimisena. 

Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamiseks moodustab direktor taotluse 

hindamise komisjoni, kes koosneb pedagoogilisest personalist ning kelle ülesanne on selgitada, 

kas kooli õppekavavälised õpingud või tegevused on võimaldanud nõutud õpitulemuste 

omandamist ning kas õpingute või tegevuste käigus omandatu on ajakohane. Hindamisse 

kaasatakse vähemalt kaks õpetajat, kes tunnevad terviklikult ja põhjalikult õppekava, kellel on 

kõrgelt arenenud empaatia- aj üldistusvõime, kes aktsepteerivad, et õppimine võib toimuda ka 

väljaspool kooli ja õppekava, kes tunnevad kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste 

arvestamise erinevaid hindamise vahendeid ja nende kasutamise võimalusi. 

Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste kaudu omandatut hinnatakse palju rangemalt ja 

põhjalikumalt kui õppekava tavapärases vormis läbinute tulemusi. Põhjuseks on asjaolu, et 

tavapärases vormis õppeprotsessis läbinutel on suurem tõenäosus omandada ühesuguseid 

õpitulemusi. Rangem ja põhjalikum hindamine on õigustatud ka seetõttu, et hoida ära olukorda, 

kus ühtedelt nõutakse oluliselt rohkem kui teistelt, saavad ju mõlemad ühesuguse lõputunnistuse. 

 

Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamisel tagatakse kvaliteet selle kaudu, et 

uuritakse õpilase esitatud õpitulemuste omandatuse tõendamist võimaldavaid materjale ning nende 

vastavust nende õpitulemustega, mille arvestamist taotletakse. Tüüpiliseks on küsida 
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tõendusmaterjaliks õpitu kirjalikku refleksiooni või analüüsi, dokumenteeritud tõendusmaterjali ja 

vajadusel teha ka õpilasega vestlus. Hindamisel eristatakse otseseid ja kaudseid tõendeid. Kooli 

õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamise hindamine toetub vaid tõendusmaterjalidele. 

Tõendusmaterjalideks võivad olla primaarsed tõendusmaterjalid (töönäidised, kirjutatud projektid, 

uurimistööd, artiklid, kavandid,  projekti ja/või uurimistöö aruanded jm, mis otseselt tõestavad 

taotleja pädevusi või õpitulemusi), 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) või narratiivsed tõendusmaterjalid (igasugused oma õppimise ning tegevuse 

analüütilised käsitlused, kus taotleja seostab õpitut taotletava õppeaine õpitulemustega, taotleja 

kogemuse-alane refleksioon). Tavaliselt on tõendusmaterjalid omavahel kombineeritud. 

Hindamiskomisjonil on õigus nõuda täiendavaid tõendusmaterjale, kui esitatud 

tõendusmaterjalidest ei ole piisav õpitulemuse omandatuse tõendamiseks. 

Õpilasel või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemal tuleb esitada taotlus etteantud 

taotlusvormil kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamise taotlemiseks. Koos 

taotlusega esitatakse ka vastav tõendusmaterjal. Tõendusmaterjal 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 õppealajuhataja. 

2.7 Õpilase arengu ja õppimise toetamise ja hindamise korraldus 

Õpilase hindamine 

Koolis järgitakse õpilase hindamisel „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 29 sätestatut ning 

juhindutakse „Põhikooli riiklikust õppekavast“ § 19 - § 22 ning „Gümnaasiumi riiklikust 

õppekavast“ § 15 - § 18. 

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja 

tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. 

Hindamiseks kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja –viise. 

Hindamine on õpetamise ja õppimise lahutamatu osa. 

Kool annab õpilasele ja piiratud teovõimega õpilase puhul ka lapsevanemale kirjalikku tagasisidet 

õpilase käitumise (sealhulgas hoolsuse) kohta vähemalt kaks korda õppeaastas kooli õppekavas 

kehtestatud korras. 

Õpilasel on õigus saada teavet hindamise korralduse ning saadud hinnete ja hinnangute kohta. 

Õpilasel on õigus teada, milline hinne või hinnang on aluseks kokkuvõtvale hindele või 

hinnangule. 

Hindamise eesmärk 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. 

Kujundav hindamine 

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.  
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Kujundav hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate 

saavutustega. Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja 

vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut. 

Õppetunni vältel saab õpilane enamasti suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet ja 

ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja oskuste (sealhulgas üldpädevuste, kooliastme õppe- ja 

kasvatuseesmärkide ja läbivate teemade) kohta. Kogu õppepäeva vältel annavad pedagoogid 

õpilasele tagasisidet, et toetada õpilase käitumise, hoiakute ja väärtushinnangute kujunemist. Kool 

reageerib juhtumitele, mis on vastuolus üldtunnustatud väärtuste ning heade tavadega. 

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

oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel analüüsida ning tõsta õpimotivatsiooni. 

Kujundava hindamise ühe vahendina võib kasutada õpimappi. Õpimapp õppimise päevikuna 

sisaldab nii õppetöid kui ka tööde analüüsi ja tagasisidet. Õpimappe võib koostada aine- ja 

valdkonnapõhiselt, läbivate teemade või üldpädevuste kohta. 

 

Teadmiste ja oskuste hindamine kui kokkuvõtvate hinnete alus 

Õpilase (ainealaseid) teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas ainekavas 

(õppekavas) toodud oodatavate õpitulemustega ja tema õppele püstitatud eesmärkidega. 

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

teadmiste ja oskuste hindamise tulemusi väljendatakse vastavalt koolisisesele hindamissüsteemile 

vastavate numbriliste hinnetega. 

Kokkuvõttev hindamine põhikoolis 

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

„Põhikooli riiklikule õppekavale“ § 15 lõikele 9 arvestab kooli õppekava välist õppimist või 

tegevust koolis õpetatava osana. Õpilast ja piiratud teovõimega õpilase puhul ka vanemat 

teavitatakse kokkuvõtvatest hinnetest kooli kodukorras sätestatud korras. 

Kokkuvõttev hindamine põhikoolis on hinnete koondamine veerandhinneteks ja 

poolaastahinneteks ning veerand- ja poolaastahinnete koondamine aastahinneteks. 

Kui õppeperioodi keskel on õppeaine poolaastahinne või -hinnang jäänud andmata ja õpilane ei 

ole kasutanud võimalust järele vastata, hinnatakse aastahinde või -hinnangu väljapanekul vastaval 

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

samaväärne sõnaline hinnang. 

Aastahinnete või -hinnangute alusel otsustab õppenõukogu, kas viia õpilane järgmisse klassi, jätta 

täiendavale õppetööle või klassikursust kordama. Õppenõukogu teeb oma otsuse „Põhikooli 

riiklikus õppekavas“ § 22 lõigetes 8 – 13 sätestatud tingimustel ja korras. 

 

Kasutatav hindesüsteem ja hinnete viie palli süsteemi teisendamise põhimõtted *asendada 

olemasoleva dokumendiga „Hindamiskord“ 

Õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi hinnatakse viiepallisüsteemis: 

 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 
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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.  

 

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 

 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%. 

Kirjeldavate sõnaliste hinnangute kasutamine põhikooli klassides 

Põhikooli I kooliastmel esimeses klassis kasutatakse õpilase hindamisel kirjeldavaid sõnalisi 

hinnanguid, millel puudub numbriline ekvivalent. Sõnaline hinnang toetub ainekavades iga 

õpitulemuse kohta koostatud õpitulemuse hindamise kriteeriumitele, mis on väljendatud 

erinevatel tasanditel. 

Tulemuse hindamine kui tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine 

Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib kirjalikku või 

praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hinnata hindega 

„nõrk”. 

2.7.1 Järelevastamise ja järeltööde sooritamise kord 

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. 

Järelevastamine ja järeltööde sooritamine toimub õpilase ja õpetaja vahelisel kokkuleppel. 

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

eelmisest tulemusest parem. Koolis järgitakse põhimõtet, et õpilaste soovi õppida tuleb toetada 

kogu aeg ning eriti toetatakse õppimist, mis püüdleb senisest parema tulemuse suunas. 

2.7.2 Õpilase käitumise (sh hoolsuse) kohta õpilasele/vanemale kirjaliku tagasiside 

andmise kord 

Nõuded põhikooli õpilase käitumisele on esitatud kooli kodukorras. 

Käitumise kohta antakse kirjalikku tagasisidet õpilasele ja ka vanemale käitumise (sealhulgas 

hoolsuse) kohta  kaks korda õppeaastas. Õpilast ja tema vanemat teavitab kool käitumisest 

(hoolsusest) elektroonilise õppeinfosüsteemi (eKooli) vahendusel. Kui õpilane ja vanem ei ole 

andnud nõusolekut käitumisest (hoolsusest) teavitamiseks elektrooniliselt, teavitab kool õpilast ja 

vanemat käitumisest (hoolsusest) paberil oleva dokumendi  kättetoimetamise kaudu. Kui õpilasel 

ja tema vanemal ei ole võimalik saada teavet käitumisest (hoolsusest) elektroonilise 
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õppeinfosüsteemi vahendusel, siis saavad nad koolile esitada vastava teabenõude. Õpilase ja/või 

vanema teabenõude alusel antakse õpilasele teavet käitumisest (hoolsusest) elektroonilise 

õppeinfosüsteemi väljavõttena. Väljavõte elektroonilisest õppeinfosüsteemist toimetatakse õpilase 

kätte. Väljavõte elektroonilisest õppeinfosüsteemist saadetakse vanemale õpilase kaudu, kui 

õpilane on vähemalt 10 aastane. Noorema õpilase puhul saadetakse väljavõte elektroonilisest 

õppeinfosüsteemist postiga, kui vanemaga ei ole kokku lepitud teisiti. 

 

Käitumise (hoolsuse) kohta esitatakse informatsioon lähtudes oodatava käitumise kirjeldustest. 

Tagasisides kirjeldatakse õpilase käitumise (hoolsuse) tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning 

ettepanekuid edaspidiseks tegevuseks, mis toatavad õpilase käitumise (hoolsuse) kujunemist. 

Käitumisest (hoolsusest) teavitamisel lähtub kool „Haldusmenetluse seaduses“  § 25 - § 32 

sätestatust. 

2.7.3 Hinnete ja hinnangute vaidlustamise kord 

Hinnete ja hinnangute vaidlustamine ning vaidemenetlus toimub „Haldusmenetluse seaduses“ § 

71 - § 87 sätestatud kohaselt. 

 

2.8 Põhikooli lõpetamise korraldus 

Põhikooli lõpetab õpilane: 

 kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad”,  

 kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö ning  

 kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele eksami, matemaatikaeksami 

ning ühe eksami omal valikul. 

Põhikooli lõpetanuks võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja 

õppenõukogu otsusega pidada ning põhikooli lõputunnistuse anda õpilasele:  

 kellel on üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne; 

 kellel on kahes õppeaines kummaski üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine 

viimane aastahinne. 

 

Haridusliku erivajadusega õpilasele, kellel käesolevas määruses sätestatud tingimustel kooli 

õppekavaga või nõustamiskomisjoni soovitusel individuaalse õppekavaga on vähendatud või 

asendatud käesolevas määruses sätestatud taotletavaid õpitulemusi, on lõpetamise aluseks kooli 

või individuaalses õppekavas määratud õpitulemuste saavutatus. Haridusliku erivajadusega 

õpilasel on õigus sooritada põhikooli lõpueksamid eritingimustel vastavalt „Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse” § 30 lõike 2 alusel haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud 

lõpueksamite korraldamise tingimustele ja korrale. 

 

Õpilane, kelle õppekeel ei ole eesti keel, kes õpib keelekümblusklassis või kes asus eesti 

õppekeelega koolis või klassis õppima viimase kuue õppeaasta jooksul, võib lõikes 1 nimetatud 

eesti keele eksami asemel sooritada eesti keele teise keelena eksami. 

 

Varem välisriigis õppinud õpilane, kes on enne lõpueksamite toimumist Eestis põhikoolis õppinud 

kuni kolm järjestikust õppeaastat ning kellele on eesti keele õppimiseks koostatud individuaalne 

õppekava, võib eesti keele või eesti keele teise keelena eksami sooritada temale koostatud 

individuaalse õppekava põhjal ettevalmistatud koolieksamina. Koolieksami ettevalmistamisel ja 

hindamisel lähtutakse §-des 20–22 sätestatust. 

Põhikooli lõpetanuks peetakse eksterni, kes on sooritanud põhikooli lõpueksamid ning 

aineeksamid nendes õppeainetes, milles tal puuduvad põhikooli lõputunnistusele kantavad hinded 

või milles tal ei ole tõendatud teadmisi ja oskusi varasemate õpi- ja töökogemuste arvestamise 

kaudu. Eksterni ei hinnata kehalises kasvatuses, käsitöös ja kodunduses ning tehnoloogiaõpetuses. 
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Koolid, kus rakendatakse mittestatsionaarset õppevormi, on kohustatud looma võimaluse kooli 

lõpetamiseks eksternina koolikohustusliku ea ületanud isikule, kes on esitanud koolile sellekohase 

kirjaliku taotluse hiljemalt jooksva õppeaasta 1. novembriks. Kooli lõpetamisel eksternina 

võimaldatakse lõpetajale kooli poolt juhendatud õppetegevust kokku vähemalt 15 arvestusliku 

õppetunni ulatuses. Muus osas toimub õppimine iseseisvalt. 

2.9 HEV õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord 

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel lähtutakse kaasava õppe põhimõtetest, mille 

kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane nn tavaklassis. Kooli põhimääruses 

sätestatu kohaselt on koolis võimalused rakendada hariduslike erivajadustega õpilastele õppe 

paremaks korraldamiseks ka erinevaid rühmi ja klasse. 

 

Koolis on määratud haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija, kelle ülesandeks on 

haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine 

tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel. 

 

Koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb 

õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis 

pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute 

läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega. 

 

Direktori või koordineerija otsusel võib haridusliku erivajadusega õpilasele rakendada „Põhikooli- 

ja gümnaasiumiseaduses“ § 48 sätestatud järgmisi meetmeid, mille rakendamise 

eeldusena ei ole ette nähtud nõustamiskomisjoni soovitust: 

 tugispetsialisti teenus, 

 individuaalse õppekava rakendamine, 

 pikapäevarühma vastuvõtmine, 

 vanema nõusolekul õpilase üleviimine hariduslike erivajadustega õpilaste õppe paremaks 

korraldamiseks moodustatud rühma või klassi. 

 

Kui õpilase hariduslik erivajadus tuleneb tema andekusest, tagatakse talle individuaalse õppekava 

rakendamine ning vajaduse korral täiendav juhendamine aineõpetajate poolt või teiste vastava 

valdkonna spetsialistide poolt haridusprogrammide või teiste haridusasutuste kaudu. 

Meetme rakendamise perioodil jälgivad õpilasega tegelevad õpetajad ja tugispetsialistid õpilase 

arengut ja toimetulekut. Meetmete rakendamise tulemuslikkuse hindamiseks kirjeldavad kõik 

meetme rakendamisel osalenud õpetajad ja tugispetsialistid vähemalt kord õppeaastas õpilase 

arengut ja toimetulekut ning esitavad omapoolsed soovitused.  

Meetmete rakendamise perioodi lõpul hindab koordineerija koostöös õpetajate ja 

tugispetsialistidega meetme tulemuslikkust ning teeb ettepanekud vanemale ja vajaduse korral 

kooli direktorile edasisteks tegevusteks:  

 meetme rakendamise lõpetamine;  

 meetme rakendamise jätkamine samal või tõhustatud viisil;  

 meetme vahetamine või muu meetme lisamine;  

 täiendavate uuringute teostamine,  

 eriarsti, erispetsialisti või nõustamiskomisjoni poole pöördumise soovitamine. 

 

Haridusliku erivajaduse tuvastamiseks läbiviidud pedagoogika-psühholoogilise hindamise 

tulemused (sh õpetajate täiendavad tähelepanekud ja soovitused õpilase tugevate ja arendamist 

vajavate külgede kohta, kooli tugispetsialistide soovitused, testimiste ja uuringute tulemused 

ning nõustamiskomisjoni soovitused õppe korraldamiseks ja sellest tulenevalt õpilasele 
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rakendatud meetmed) dokumenteeritakse haridusliku erivajadusega õpilase arengu ja toimetuleku 

jälgimiseks koostatud individuaalse arengu jälgimise kaardil. Individuaalse arengu jälgimise 

kaardi koostamise ja täitmise eest vastutavad isikud koolis määrab direktor.  

 

„Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 17 sätestatud tingimustel ja korras kohaldatakse hariduslike 

erivajadustega õpilastele „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 17 lubatud erisusi: 

 Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe toetamiseks võib kasutada „Põhikooli riiklikus 

            õppekavas“ § 15 lõikes 4 nimetatud tunniressurssi; 

 hariduslike erivajadustega õpilasele koostatakse vastavalt vajadusele individuaalne 

            õppekava; 

 õpiraskustega õpilaste klassis on ette nähtud vähendatud või asendatud õpitulemused 

            võrreldes „Põhikooli riiklikus õppekavas“ sätestatud taotletavate õpitulemustega; 

 ühele õpilasele keskendatud õppe puhul võib muuta tunnijaotusplaani, ning vähendada 

            või asendada õpitulemusi võrreldes „Põhikooli riiklikus õppekavas“ sätestatud         

            taotletavate õpitulemustega ning vähendada õppekoormust, kuid mitte alla 20 õppetunni    

            õppenädalas; 

 kasvatusraskustega õpilaste klassis vähendatakse õppekoormust, kuid mitte alla 24 

            õppetunni õppenädalas. Lisaks sellele viiakse kasvatusraskustega õpilaste klassis           

koostöös kutsekooliga läbi kutsealast eelkoolitust või kutseõpet põhikoolis. 

Kasvatusraskustega laste klassis ei õpetata B-võõrkeelt, tööõpetust, käsitööd ja kodundust 

ning tehnoloogiaõpetust. 

 

Individuaalse õppekava koostamine või muu tugisüsteemi määramine  

Individuaalse õppekava määramisel ja koostamisel lähtutakse „Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduses“ § 18 sätestatust, „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 17 lõikes 4 ja § 22 

lõikes 7 sätestatust ning „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 13 sätestatust.  

 

Individuaalse õppekava rakendamine tugimeetmena „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 58 

lõikes 3 sätestatud tähenduses toimub „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 58 lõigetes 1 kuni 

9 ja § 12 lõikes 1 sätestatud tingimustel ja korras. 

 

Muu tugisüsteem määratakse õpilasele „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 22 lõikes 7 sätestatud 

tingimustel. 

 

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

hinnang või on jäetud hinne välja panemata, koostatakse selles õppeaines individuaalne õppekava 

või määratakse mõni muu tugisüsteem (nt logopeediline abi, parandusõpe jm) vastavalt kooli 

õppekavas sätestatule, et aidata omandada nõutavad teadmised ja oskused. 

2.10 Karjääriõpe, sh karjääriinfo ja nõustamise korraldamine 

Karjääriteenust koolis osutab karjäärinõustaja ja klassijuhataja.  

 

Karjääriteenuste osutamise eesmärgid on: 

 kujundada õpilaste väärtushoiakuid ja toimetulekuoskusi; 

 aidata õpilastel jõuda selgusele oma huvides, kalduvustes ja võimetes;  
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 anda teavet erinevatest edasiõppimisvõimalustest; 

 tagada valmisolekut optimaalseks rakenduseks tööjõuturul, iseseisva otsustamisvõime 

arendamiseks, õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel, erinevate elurollide 

täitmiseks ja elukestvaks õppeks;  

 toetada õpilaste teadlikke valikuid haridustee ja tulevase tööelu kavandamisel. 

 

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 Karjääripäeval ja koolivälistel karjääriteemalistel üritustel osalemine; 

 teadlik ja analüüsiv ettevõtete ning õppeasutuste külastamine.  

 

Õppetegevuste valikul lähtutakse konkreetse õpperühma õpilaste vajadustest.  

Õpilastele on tagatud järgmised tingimused ja vahendite kasutamine:  

 enese ja tööturu tundmaõppimise töölehed, küsimustikud;  

 karjääriplaneerimisalase kirjanduse kättesaadavus kooli raamatukogus;  

 arvutiklassi kasutamine ja veebist karjääriplaneerimisalase informatsiooni otsimiseks 

(rajaleidja.ee jt);  

 sotsiaalpedagoogi, koolipsühholoogi, huvijuhi, karjäärinõustaja ja -spetsialisti tugi ning 

nõu vastavalt õpilase vajadustele.  

Karjääriteenuste osutamise tulemused põhikooli lõpetajatel: 

 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. 

 

2.11 Õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus 

Teavitamisel juhindutakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 55 sätestatust. Õpilaste ja 

vanemate teavitamine toimub kooli kodukorras sätestatud kordade kohaselt. Teavitamisel 

järgitakse „Avaliku teabe seaduses“ ning „Haldusmenetluse seaduses“ teavitamisele sätestatut. 

Põhikoolis klassi- või aineõpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse 

korral kohandavad õpet vastavalt õpilase vajadustele. Õpilase võimete ja annete kõrgeimale 

võimalikule tasemele arendamiseks selgitatakse põhikoolis välja õpilase individuaalsed 

õpivajadused, valitakse sobivad õppemeetodid ning korraldatakse diferentseeritud õpet. Põhikool 
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tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, täiendava 

pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde (ainealased konsultatsioonid). 

Põhikoolis nõustatakse vajaduse korral õpilase vanemat õpilase arengu toetamises ja kodus 

õppimises. 

Põhikoolis korraldatakse õpilaste ja vanemate teavitamist edasiõppimisvõimalustest ning 

tagatakse õpilastele karjääriteenuste (karjääriõpe, -info või -nõustamine) kättesaadavus. 

Põhikoolis on tagatud õpilasele ning vanematele teabe kättesaadavuse õppe ja kasvatuse 

korralduse kohta ning juhendamine ja nõustamine õppetööd käsitlevates küsimustes. Peamised 

õppeteemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse 

õpilasele teatavaks poolaasta algul. 

2.12 Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted 

Õpetaja koostöö eesmärgiks on õppekavas kirjeldatud taotletavate õpitulemusteni/pädevusteni 

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

kirjeldatud õppesisust ja õpitegevusest. 

Õpetaja töö planeerimine toimub kooli õppekava alusel lähtudes põhikooli riiklikus õppekavas 

sätestatud üldistest põhimõtetest õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisele ja korraldamisele. 

Väljundipõhises õppes on õpetaja pädevuses otsustada, mil määral ta soovib enda tegevust 

kavandades seda kirjeldada taasesitatavas vormis. 

Kuna väljundid on riiklikul tasandil kirjeldatud ning kavandatud on ka õppeaine sisu ning osaliselt 

õppemetoodika, siis õpetajal tuleb mõelda, kui palju õpilasel kulub aega iga õpiväljundi 

saavutamiseks. Õpetajal tuleb tagada õpiväljundite sidusus õppetöö mahu ja õppekorraldusega. 

Muu sidusus on tagatud põhikooli riikliku õppekava täitmisega. 

Kavandamise 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. 

Töömahu arvestamisel tuleb arvesse võtta õpilase tegevus ja hindamise meetodid. Õpilasele 

õpiväljundite omandamiseks ettenähtud ajaühik on määratletud õigusaktidega ning 

tunnijaotusplaaniga. 

Kavandades peab õpetaja teadvustama, et kunagi ei ole nii palju aega, et õpilane võiks selgeks 

kõik, mida õpetaja tahab talle õpetada. Tuleb teha kompromisse ja leida kesktee olemasoleva aja 

ja soovitud tulemuste vahel. 

Väljundipõhises õppes toimub õppeprotsessi kavandamise selliselt, et esmalt määratletakse 

eesmärgid, mida õppimise ja õpetamise kaudu soovitakse saavutada, seejärel kavandatakse, kuidas 

eesmärkide saavutatust hinnata ja alles seejärel konkretiseeritakse õppesisu ja –meetodid. 

  

2.13 Õpetaja töökava koostamise põhimõtted põhikoolis 

Õpetaja töökava koostatakse käesoleva kooli õppekava ainekavade alusel lähtudes „Põhikooli 

riiklikus õppekavas“ olevates ainekavades sätestatud põhimõtetest õppe- ja kasvatustegevuse 

kavandamisele ja korraldamisele. 

Õpetaja töökava koostamise eesmärgiks on kirjeldada taotletavate õpitulemusteni jõudmist. 

Töökava on tegevuskava, mis kajastab õpitulemusi, ajakulu, õppe sisu ja õppetegevusi. 

Õpetaja töökava koostatakse põhikoolis hiljemalt nädal enne uue õppeperioodi algust.  
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2.14 Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord 

Kooli õppekava muutmise algatamine 

Kooli õppekava uuendamine või täiendamine toimub algatustaotluse alusel, mis tuleb esitada kooli 

direktorile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis koos ettepanekute ja põhjendustega. Kooli 

õppekava uuendamist ja täiendamist võib taotleda iga asjast huvitatud 

isik. 

Kui kooli õppekava uuendamise või täiendamise vajadus on tingitud muudatustest õigusaktides, 

siis algatab kooli põhimääruse muutmise kooli direktor. 

 

Kooli õppekava muudatuste ettevalmistamine 

Kui esitatud taotlus on asjakohane, siis 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 muudatused tuleb töörühmal ette valmistada kooli õppekava uuendamise või 

täiendamise eelnõuna. Kooli õppekava uuendamise või täiendamise eelnõu peab olema kooskõlas 

kehtiva õigusega. 

 

Kooli õppekava uuendamise või täiendamise eelnõu esitamine enne selle kehtestamist 

arvamuse saamiseks hoolekogule, õppenõukogule, õpilasesindusele 

Kooli direktor esitab kooli õppekava uuendamise või täiendamise eelnõu enne kehtestamist 

arvamuse andmiseks hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Arvamuse küsimisel lähtub 

kooli direktor „Haldusmenetluse seaduses“ §-st 16. Kooli direktor vaatab hoolekogu, 

õpilasesinduse ja õppenõukogu arvamused läbi. Kui hoolekogu, õpilasesindus või õppenõukogu 

on leidnud, et kavandatavad õppekava muudatused on vastuolus kehtiva õigusega, siis kutsub 

direktor kokku õppekava uuendamise ja täiendamise töörühma, kes viib kooli õppekava 

muudatused vastavusse kehtiva õigusega. 

 

Kooli õppekava kehtestamine 

Tulenevalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest“ § 17 lõikest 2 on kooli õppekava kehtestajaks 

kooli direktor. Kooskõlas „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 71 lõikega 3, toimub kooli 

õppekava kehtestamine käskkirjaga, mis vastab „Haldusmenetluse seaduses“ sätestatud nõuetele. 

Kui kooli direktor jätab kooli õppekava muudatused kehtestamata, siis algab kooli õppekava 

uuendamise või täiendamise protsess algusest peale. 

 

Kooli õppekava muudatuste avalikustamine 

Kool avalikustab, tulenevalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 69 lõikes 1 sätestatud 

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

võimalused kooli õppekavaga tutvumiseks. 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. 
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