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Meremäel    1. september 2015. a

Meremäe  Kooli  (edaspidi  „Kooli“)  õppekava  on  kehtestatud  põhikooli-  ja

gümnaasiumiseaduse § 17 lõike 2,  Vabariigi  Valitsuse 6.  jaanuari  2011.  a määruse nr 1

„Põhikooli riikliku õppekava“ (edaspidi „Põhikooli riiklik õppekava) § 24 lõike 4 ja Koolieelsete

lasteasutuste  riiklik  õppekava  (Vabariigi  Valitsuse  29.  mai  2008  a.  määrus  nr.87)  alusel

direktori 1. septembri 2015. a käskkirjaga nr: 3-1/1



Meremäe Kooli õppekava

ÜLDSÄTTED

Kooli  õppekava  on  kehtestatud  ühe  tervikdokumendina  lasteaiale  ja  põhikoolile  ning  koosneb

järgmistest osadest:

1)  õppekava üldosast, milles on eristatud eraldi põhikooli ja lasteaeda;

2)  ainevaldkondade  õppeainete  ainekavadest  põhikoolile,  milles  on esitatud  õppeainete

õpitulemused ja õppesisu kirjeldused klassiti;

3) lasteaiarühma kuue- kuni seitsmeaastase lapse eeldatavad üldoskused, valdkondade õppe- 

ja kasvatustegevuse eesmärgid ja sisu ning kuue- kuni seitsmeaastase lapse arengu 

eeldatavad tulemused.

Kooli õppekava on koolis õpingute (õppe- ja kasvatustegevuse) alusdokument, mis on koostatud

riiklike õppekavade alusel tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõikest 1, põhikooli

riikliku õppekava § 24 lõikest,  ja riikliku õppekava juurde kuuluvad aineraamatute, arengukava,

üldeesmärkide  ning  sisehindamise  tulemuste  milles  eelkõige  tuuakse  välja  kooli  eripärast

tulenevad  valikud  riiklike  õppekavade  raames  ning  milles  kirjeldatakse  õppe  rõhuasetused  ja

tegevused õppekava täitmiseks.

Kooli  õppekava  koostamisel  on  lähtutud  põhikooli-  ja  gümnaasiumiseadusest,  koolieelse

lasteasutuse seadusest,  riiklikest  õppekavadest,  haridus- ja teadusministri  12.  oktoobri  2011.  a

määrusest nr 62 „Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja

kord“  §  1  lõikest  3  ja  Vabariigi  Valitsuse  20.  oktoobri  2011.  a  määruse  nr  136  „Laste

liikluskasvatuse kord“ § 6 lõikest 3.

Kooli  õppekavas  käsitletakse  õppimist  väljundipõhiselt.  Väljundipõhise  õppekava  kõrgeim

õpiväljund  on  omandatud  üldpädevused,  so  suutlikkus  asjatundlikult,  loovalt,  ettevõtlikult  ja

paindlikult  toimida  teatud  tegevusalal  või  -valdkonnas,  perekonnas,  tööl,  avalikus  elus,

kultuurikandjana.  Põhikooli  lõpuks  kujunevad  üldpädevused  on  kirjeldatud  põhikooli  riikliku

õppekava § 4 lõikes 4. Üldpädevused on valdkonna- ja aineülesed ja nende kujunemise tagamine

õpilastel on kõigi koolis tegutsevate isikute ühine eesmärk.

Väljundipõhises  õppes  on  rõhuasetus  õpilaste  poolt  õppimise  kaudu  õppeprotsessi  lõpuks

omandatavate õpitulemuste omandamisel ja nende hindamisel. Õpilastel lastakse demonstreerida

õpitulemuste omandatust võimalikult erinevates olukordades tulenevalt õpitulemuse väljundverbist

ja  antakse soorituste kohta tagasisidet  tuues välja  õpilase tugevaid külgi  ja vajakajäämisi  ning

andes  soovitusi  edaspidisteks  tegevusteks,  mis  toetavad  õpitulemuse  omandamist.  Kooli
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õppekavas  esitatud  õppesisule  pühendatakse  arvestatav  hulk  aega,  lähenedes  õppesisule

mitmekesiselt nii, et õpilased õpivad õpitut kasutama erinevates situatsioonides. 

Väljundipõhise õppe õpikäsitlus väljendub selles, et õpetamine on õpilase vaimse, sotsiaalse ja

füüsilise  õpikeskkonna  organiseerimine  viisil,  et  õpilane  saavutab  õppekavas  kavandatud

õpitulemused/pädevused.
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1. KOOLI VÄÄRTUSED JA ERIPÄRA

Väärtused

Kõik koolitöötajad lähtuvad oma tegevuses põhikooli riikliku õppekava § 2 lõikes 3 ja gümnaasiumi

riikliku õppekava § 2 lõikes 3 sätestatud üldinimlikest ja ühiskondlikest alusväärtustest milleks on

ausus,  hoolivus,  aukartus  elu  vastu,  õiglus,  inimväärikus,  lugupidamine  enda  ja  teiste  vastu,

vabadus, demokraatia,  austus emakeele ja kultuuri  vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus,

sallivus,  keskkonna  jätkusuutlikkus,  õiguspõhisus,  solidaarsus,  vastutustundlikkus  ja  sooline

võrdõiguslikkus.

Eripära

Meremäe Kool on lasteaed- põhikool ja tema eripära väljendub avatud õpikeskkonnaga kooliks

olemisest, kus edendatakse innovatsiooni ja innovaatilisi ning ettevõtlikke õppemeetodeid, mis on

suunatud  õpilaste  motivatsiooni  ja  tulemuslikkuse  suurendamisele.  Õppe  kavandamisel  ja

korraldamisel keskendutakse eelkõige õpilastel  praktilise intelligentsuse kujunemise toetamisele

kõikides üldpädevustes.

2. KOOLI ÕPPE- JA KASVATUSE EESMÄRGID

Lõpetades kooli on õpilane omandanud üld-, kooliastme- ja ainevaldkonnapädevused

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

ainevaldkonnakavades esitatud valdkonnapädevuste kujunemine, arvestades Euroopa Parlamendi

ja  nõukogu  18.  detsembri  2006.  a  soovituses,  „Võtmepädevuste  kohta  elukestvas  õppes“,

sätestatut.

Lõpetades kooli on õpilane saavutanud riiklikes õppekavades esitatud õpitulemused

Põhikooli  lõpetamisel  saavutatavad  õpitulemused  on  kooskõlas  kvalifikatsiooniraamistiku  2.

tasemel  kirjeldatud  üldnõuetega:  õpilasel,  kes  lõpetab  põhikooli,  on  teadmised

ainevaldkonnaalaste  faktide  kohta,  põhilised  kognitiivsed  ja  praktilised  oskused  vastava  teabe
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kasutamiseks, et täita ülesandeid ja lahendada tavalisi probleeme, kasutades lihtsaid reegleid ja

töövahendeid ning suutlikkus töötada ja õppida juhendamisel, kuid mõningase iseseisvusega.

Kool toetab iga õpilase individuaalset arengut

Kool aitab kaasa lasteai ja põhikooli õpilaste kasvamisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks,

kes  suudavad  ennast  täisväärtuslikult  teostada  erinevates  rollides:  koolis,  perekonnas,  tööl  ja

avalikus elus. 

Lasteaia ja põhikooli õpilasele on tagatud eakohane tunnetuslik, kõlbeline, füüsiline ja sotsiaalne

areng ning tervikliku maailmapildi kujunemine.

Koolis on loodud lasteaia ja põhikooli õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav

õppekeskkond,  mis  toetab  tema  õpihimu  ja  õpioskuste,  eneserefleksiooni  ja  kriitilise

mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse

ja kultuurilise identiteedi kujunemist. 

Põhikooli  õpilasel,  kes on läbinud kooli  õppekava,  on kujunenud põhilised väärtushoiakud ning

õpilane  mõistab  oma  tegude  aluseks  olevaid  väärtushinnanguid  ja  tunneb  vastutust  tegude

tagajärgede eest.  On loodud alus  enese määratlemisele  eneseteadliku  isiksusena,  perekonna,

rahvuse ja ühiskonna liikmena, kes suhtub sallivalt ja avatult maailma ja inimeste mitmekesisusse.

Põhikooli  õpilased  on  jõudnud  selgusele  oma  huvides,  kalduvustes  ja  võimetes  ning  omavad

valmisolekut  õpingute  jätkamiseks  järgneval  haridustasemel  ja  elukestvaks  õppeks.  Põhikooli

lõpetanud noorukil on arusaam oma tulevastest rollidest perekonnas, tööelus, ühiskonnas ja riigis.

3. ÕPPE KORRALDUS

3.1. Tunnijaotusplaan 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõikes 2 on sätestatud põhikooli õpilase suurim lubatud

nädala õppekoormus tundides. Põhikooli riiklikus õppekava § 15 lõikes 3 on sätestatud põhikooli

kohustuslike  õppeainete  nädalatundide  arv.  Tulenevalt  põhikooli  riiklikus  õppekavas  esitatud

kohustuslikest nädalatundide arvust ning lubatud vabast tunniressursist, mis jääb kohustusliku ja

maksimaalselt lubatu vahele, on koostatud tunnijaotusplaanid eesti õppekeelega klassidele.
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1. 2. 3. I KA 4. 5. 6. II KA 7. 8. 9. III KA

RÕ

K

ME

R

RÕ

K

M

E

R

RÕ

K

ME

R

Eesti keel 7 6+1 6 19 20 5 3+1 3 11 12 2 2 2 6 7

Kirjandus 2 2 4 4 2 2 2 6 6

Inglise keel 3 3 3 3 3 3 9 9 3 3 3 9 9

Vene keel 1 3 3 4 3 3 3 9 9

Matemaatika 3 3+1 4 10 13 4+1 4+1 5 13 15 5 4 4+1 13 14

loodusõpetus 1 1 1 3 4 2 2 3 7 7 2 2 2

Geograafia 1,5 2 1+1 5 5,5

bioloogia 1,5 2 2 5 5,5

Keemia 2 2 4 4

Füüsika 2 2 4 4

Ajalugu 1+1 2 3 4 2 2 2 6 6

Inimene ja 

ühiskond

1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3

Muusika 2 2 2 6 6 2 1 1 4 4 1 1 1 3 3

Kunst 2 1+1 1,5+

0,5

4,5 6 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3

Tööõp,käs, tehn. 1 2 1,5+

0,5

4,5 5 1+1 2 2 5 5 2 2 1+1 5 5

Kehaline kasvatus 3 2+1 3 8 9 3 3 2+1 8 9 2 2 2 6 6

Informaatika 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2

Nädala koormus 20 23 25 25 28 30 30 32 32

Max  lubatud

koormus

20 23 25 25 28 30 30 32 32

Lubatud  toetavad,

arendavad tunnid

1 4 3 8 8 4 5 1 10 10 2 1 2 4 4
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3.2. Riiklikus  õppekavas  sätestatud  õppeainete  nimetustes  

või õppemahtudes tehtud  erisused   ja erisuste  tegemise  

põhjendused

Inineseõpetus-  ja  ühiskonnaõpetusele  alates  2016/17  õ.-a.  uus  õppekava  käsitlus.  Kahte  ainet,

inimeseõpetus  ja  ühiskonnaõpetus  omandatakse  integreeritud  õppena  ja  hinnang  antakse  sama

meetodiga. Ka alustab 2016/17.õ.-a 5. klass B keelega 1tund nädalas.  

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.

Lubatud vabaine ressursse kasutatakse toetavate ja läbivate teemade käsitlemiseks ja süvendatud

õppimiseks eesti keeles, matemaatikas, loodusteadustes. Digiõpe toetab innovaatilist õppimist ja

loob  keskkonna  digipädevuste  kujunemisele  kui  õppekava  ühe  osana.  5.  klassi  ajalugu  aitab

tutvuda  piirkonna  erilise  kultuuripärandiga  ja  traditsioonidega.  Kunstiõpetuse,  käsitöö  ja

tehnoloogia  tunnid  loovad  hea  keskonna  käelisele  tegevusele,  toetades  ettevõtliku  kooli

edendamist. 

A-võõrkeelena õpetatakse inglise keelt.

B-võõrkeelena õpetatakse vene keelt.

3.4. 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).
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3.5. Läbivate  teemade  ja lõimingu  rakendamine

Läbivate teemade rakendamine

Läbivate teemade õpetus realiseerub kogu koolipere ühise toimimise kaudu, põhinedes lõimingul

ja keskkonna korraldusel.

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

vahendiks  ning  neid  arvestatakse  koolikeskkonna  kujundamisel.  Läbivad  teemad  on

ainevaldkonnaülesed ja ühiskonnas tähtsustatud ning võimaldavad luua ettekujutuse ühiskonna kui

terviku arengust, toetades õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates olukordades rakendada.

Läbivate teemade õpe realiseerub eelkõige:

1)  õppekeskkonna  korralduses  –  kooli  vaimse,  sotsiaalse  ja  füüsilise  õppekeskkonna

kujundamisel arvestatakse läbivate teemade sisu ja eesmärke;

2)  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;

3) valikainete valikul – valikained toetavad läbivate teemade taotlusi;

4)  läbivatest  teemadest  lähtuvas  või  õppeaineid  lõimivas  loovtöös  –  õpilased  võivad

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

5) korraldades võimaluse korral koostöös kooli  pidaja, paikkonna asutuste ja ettevõtete,

teiste  õppe-  ja  kultuuriasutuste  ning  kodanikuühendustega  klassivälist  õppetegevust  ja

huviringide  tegevust  ning  osaledes  maakondlikes,  üle-eestilistes  ja  rahvusvahelistes

projektides.

Aineõppel põhinev läbivate teemade kasutamine arvestab ainekavades toodud seoseid läbivate

teemade  taotlustega  ning  õppeainete  ja  ainevaldkondade  vahelise  lõimingu  vajadust  läbivate

teemade  käsitlemisel.  Läbivate  teemade  taotluste  elluviimine  toimub ka  valikainete  kaudu.

Õppeainete ja ainevaldkondade panus läbiva teema käsitlemisse on lähtuvalt õppeaine taotlustest

ja õppesisust erinev.

Õpikeskkonna  korraldamise  kaudu  luuakse  võimalused  läbivate  teemadega  tegelemiseks.

Läbivate  teemade  taotluste  elluviimiseks  kasutatakse  nii  vaimset,  sotsiaalset  kui  ka  füüsilist

õpikeskkonda.  Klassi-  ja  koolivälisel  tegevusel  põhinev  läbivate  teemade  käsitlemine  toimub
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projekti-  ning  partnerlustegevuste  kaudu,  mille  eesmärgid  ja  tulemused  on  seotud  läbivate

teemade taotlustega.

Lõimingu rakendamine

Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu. Lõiming toetab õpilaste

üld-  ja  valdkonnapädevuste  kujunemist.  Lõimingu  saavutamist  kavandatakse  kooli  õppekava

arenduse ning õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise käigus õpetaja töö planeerimise ja kooli

üldtööplaani tasandil.

Lõimingu  mõte  avaldub  selles,  et  ühel  või  teisel  moel  seostades  eraldiseisvaid  õpetatavaid

teadmisi ja oskusi, asetades need reaalse elu konteksti ning aidates õpilastel neid mõtestada ning

seostada üheks tervikuks.

Õppe  lõimimine  saavutatakse  erinevate  ainevaldkondade  õppeainete  ühisosa  järgimisel,

õppeainete,  koolisiseste  projektide  ja  läbivate  teemade  ühiste  temaatiliste  rõhuasetuste,

õppeülesannete  ning  -viiside  abil.  Lõimingu  saavutamiseks  korraldatakse  koolis  õpet  ja

kujundatakse õppekeskkonda ning õpetajate  koostööd viisil,  mis  võimaldab aineülest  käsitlust:

täpsustades  pädevusi,  seades  õppe-eesmärke  ning  määrates  erinevate  õppeainete  ühiseid

probleeme  ja  mõistestikku. Õppe  lõimingut  taotlevad  tunnivälised  ja  ülekoolilised  projektid

kavandatakse  pedagoogide  poolt  koostöös  iga  õppeaasta  alguseks.  Need  kajastuvad  kooli

üldtööplaanis ning üldtööplaanist tulenevalt  õpetaja arvestab nendega oma tööd planeerides.

Lõiming on õpetajate  teadlik  katse seostada erinevaid  teadmisi  ja  oskusi  ning õppemeetodeid

omavahel nii, et saavutada õppekava ja õpetuse terviklikkus. Õpetuse terviklikkuse saavutamise

kaudu püüeldakse selles suunas, et toetada parimal moel õpilase sisemise lõimingu tekkimist ning

üldpädevuste kujunemist.

Lõimingul on oluline roll õppimise fragmenteerituse vähendamises, eesmärgiga muuta õppimine

õpilase jaoks tähenduslikuks. Õppetegevuses aidatakse teadmisi konstrueerida tähenduslikkuse

kontekstis. Selle saavutamiseks kasutatakse probleemõpet, mis julgustab õpilasi uurima võimalusi,

välja mõtlema alternatiivseid lahendusi, tegema koostöös teiste õpilastega, välja pakkuma ideid ja

hüpoteese ning lõpuks välja pakkuma parima lahenduse, mille nad ise leidsid. Lõiming võimaldab

püüelda  suunas,  kus  õpilased  areneksid  aktiivseteks  ennastjuhtivateks  õppijateks,  kes

konstrueerivad  oma  teadmisi  varasematele  teadmistele  tuginedes  ning  õppimise  käigus

omandatud kogemustest ja seostest.

Lõimingu  puhul  on  oluline  lõimingutsentri  määratlemine.  Lõimingutsentrit  kasutatakse  millegi
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saavutamiseks.  Lõimingutsenter  on  midagi  mille  ümber  õppetegevus  kavandatakse.

Lõimingutsentriks  võib  olla  mingi  teadmine,  oskus  või  suhtumine  või  mingi  keskne  idee  kui

fokuseeriv  tsenter.  Kooli  õppekava  kontekstis  on  sellisteks  keskseteks  aineülesteks  ideedeks

pädevused. Pädevusi käsitleme kui lõimingutsentreid, mis on aluseks suutlikkuse kujunemiseks.

Pädevuste kujundamist taotletakse nii õppe- kui ka õppekavavälises tegevuses.

Lõimingutsentriks võivad olla erinevad õppeviisid (individuaalne, paaris- ja rühmatöö, diskussioon,

ajurünnak, probleemõpe, õppekäik, ekskursioon, matk), mis aitavad õpilasel omandada erinevaid

töövõtted ja saada kogemusi. Või õppeülesanded (projekt, referaat, uurimistöö, loovtöö, essee),

mis  täidavad  olulist  rolli  sisemise  lõimingu  saavutamisel.  Lõiminguks  võib  olla  ka  mis  tahes

probleem, meetod või vahend, millega kaks või enam õpikogemust seostatakse.

Lõimimise esimeseks sammuks on lõimingutsentri määratlemine, mille leiab õppekava üldosast ja

ainekavadest  esitatuna  ainevaldkondade  kaupa.  Üldpädevuste  kujundamist  on  käsitletud

täpsemalt  ainevaldkondade  kirjeldustes.  Valdkonnasisese  lõimingu  aluseks  on  vastava

valdkonnapädevuse kujunemine. Valdkonnaülese lõimingu aluseks on pädevused kooliastmeti.

Kui lõimingutsenter on valitud, tuleb selle käsitlemiseks leida sobiv lõiminguviis ja sellega seotud

tegevused.  Tegevused  peavad  olema  õpetaja  poolt  valitud  hariduslikult  tähenduslikud  ja

soodustama iga aine õpitulemuste saavutamist ka siis, kui nad ei sisalda endas lõimingut. Lõiming

väljendub  õpetaja  töö  planeerimisel  õppetegevustena.  Tegevusteks  võivad  olla  projektide

kavandamine ja  teostamine,  probleemide lahendamine,  uurimine,  küsimuste  esitamine ja  neile

vastuste leidmine. Lõimingu õnnestumiseks on oluline õpetajate koostöö. Selleks on koolis loodud

võimalused õpetajate omavaheliseks tihedaks koostööks.

Lõimingu viisi valik on õpetajale vaba ning viisi valik sõltub sellest, mida tahetakse lõimimisega

saavutada:  kas  luua  seoseid  üksikute  õpitulemuste  vahel,  ainevaldkondade  sees  ja

ainevaldkondade vahel või soovitakse lõiminguga saavutada kooliastme pädevusi,  üldpädevusi

või valdkonnapädevusi.  Õpetajal  on kasutada järgmised lõiminguviisid:  ainetevahelised seosed,

ajaline  kooskõla,  ainete  kombineerimine,  teemakeskne  ehk  multidistsiplinaarne  lõiming,

interdistsiplinaarne valdkonnasisene või interdistsiplinaarne valdkondade vaheline lõiming. 
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4. 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.

Kui kooli õppekava välist õppimist või tegevust arvestatakse koolis õpetatava osana, siis  peab

olema aru saada, millise õppimise põhjal on seda tehtud ja milliste õpitulemuste saavutamisel on

kooli õppekava välist õppimist või tegevust arvestatud.

Keskne põhimõte on järgmine: 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 materjali ei küsita selle kohta, kes õpilast õpetas või kus ta

õppis.  Täiendava tõendusmaterjali  vajadus võib  olla   seotud vajadusega paremini  mõista,  kas

taotletavad õpitulemused on omandatud.  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 omandamise, vaid mingi kogemuse omandamise

käigus  toimunud  õppimise  põhjal.  Õpitu  peab  olema  seotud  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 ja esitamine direktorile,
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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;

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

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

Samuti  ei  arvestata  kooli  õppekavaväliseid  õpinguid  või  tegevusi  seoses  kooli  lõpetamisega

(koolieksami sooritamisel, õpilasuurimuse või praktilise töö sooritamisel ning loovtöö koostamisel).

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  kooli  õppekavas  esitatud

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 õpilastelt nõutakse oluliselt rohkem kui teistelt – kõik õpilased saavad ju 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. Üldjuhul on esitatavaks 

tõendusmaterjaliks õpilase kirjalik refleksioon või analüüs õpitu kohta ning dokumenteeritud 

tõendusmaterjalid. Reeglina toimub ka õpilasega vestlus. Hindamisel eristatakse otseseid ja 
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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 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.
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5. ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNDAMISEKS JA ÕPPEKESKKONNA

MITMEKESISTAMISEKS KAVANDATUD TEGEVUSED

Üldpädevuste  kujundamiseks  ja  õppekeskkonna  mitmekesistamiseks  on  koolis  kavandatud

järgmised tegevused: 

Õppekava rakendamist toetavad ühistegevused

 Koolisisesed õppepäevad

 Õpetajate poolt kolleegidele läbiviidavad avatud tunnid

 Üks  kord  trimestris  toimuvad  õpetajate  eestvedamisel  õppekäigud,  mis  toetavad

ainevaldkonnaüleste pädevuste kujunemist

Ülekoolilised ühistegevused (projektid)

 Traditsioonilised ülekoolilised sündmused, mis on mis toimuvad igal õppeaastal

 Erinevate tähtpäevaga seotud sündmused (näiteks aktused, õpetajate päeva tähistamisega

seotud sündmused, jms)

 Loovtööde ja praktiliste tööde ülevaated (ülevaatenäitus,  moešõu,  muusikapäev,  filmiõhtu,

teatrifestival, jms millel õpilased tutvustavad omaloomingut)

 Talgupäevad kaks korda õppeaastas

 Heategevusüritused

Õppekava  rakendamist  toetavad  ühistegevused  ja  ülekoolilised  ühistegevused  (projektid)

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.

Ühistegevuste  kavandamist,  läbiviimist  ja  tulemuslikkuse  hindamist  korraldab  ja  koordineerib

huvijuht. Kavandatavad ühistegevused toetavad üldpädevuste kujunemist. Kõikidel ühistegevustel

on kindlaks määratud juht (projektijuht), kelle ülesanne on koostöös  projektirühmaga määratleda

ühistegevuse eesmärgid lähtuvalt üldpädevustest. Peale ühistegevuse toimumist viiakse läbi selle

tulemuste  analüüs  lähtuvalt  püstitatud  eesmärkidest  (määratletakse  tulemuste  ja  protsessi

tugevused ja nõrkused) ning kavandatakse parendustegevused edaspidiseks.
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6. LIIKLUSKASVATUSE TEEMAD KOOLIASTMETI 

Üldiseid teadmised ja oskused ohutuks liiklemiseks

Vastavalt  liiklusseaduse  §  4  lõikele  1  on  liikluskasvatuse  eesmärk  kujundada  üksteisega

arvestavaid liiklejaid, kellel on:

1) ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda ning hoiduvad käitumast teisi

liiklejaid ohustavalt ja liiklust takistavalt;

2) teadmised ja oskused, mis toetavad nende endi ja teiste liiklejate toimetulekut ja ohutust

mitmesugustes liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka juhina.

Kooli rolliks on vastavalt liiklusseaduse § 4 lõikele 2 viia läbi laste liikluskasvatust ja valmistada

õpilasi ette ohutuks liiklemiseks. Kooli poolt läbiviidav liikluskasvatus toimub vastavalt ja kooskõlas

Vabariigi  Valitsuse  20.  oktoobri  2011.  a  määrusega  nr  136  „Laste  liikluskasvatuse  kord“.

Juhindudes  maanteeameti  veebilehel  antud  soovitustest,  kujundatakse  koolis  liikluskasvatuse

teemade kaudu alljärgnevaid üldiseid teadmisi ja oskuseid ohutuks liiklemiseks kooliastmeti.

Lasteaiarühmas on liikluskasvatuse sisuks jalakäija ja jalgratturi ohutu liiklemise, käitumise ja 

liikluses toimetuleku õpetamine, lähtudes eelkõige lapse koduümbruse ja lasteaia 

liikluskeskkonnast.

Lapse arendamine, õpetamine ja kasvatamine toimub elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevate 

teemade kaudu. 

I kooliastme lõpuks õpilane:

 väärtustab ohutust ja iseenda turvalisust;

 teab hädaabi numbrit (112), oskab ohust teatada;

 oskab ohutult evakueeruda koolihoonest;

 teab tuletõrje päästevahendite asukohti koolis;

 teab lõhkekehadega kaasnevaid ohte, oskab lõhkekeha leiu korral kutsuda abi;

 oskab käituda pommiähvarduse korral koolis või mõnes muus ühiskondlikus asutuses;

 oskab  kirjeldada  ohtusid  oma  kooliteel,  põhjendada  ning  selgitada  ohtude  vältimist

kooliteel;

 oskab  kasutada  ohutust  tagavaid  kaitsevahendeid,  sh  helkur,  turvavöö,  jalgratturikiiver,

põlve ning küünarnuki kaitsed, vajadusel ujumisrõngast, päästevesti;

 oskab käituda ühissõidukeis, siseneda, väljuda ning ohutult sõiduteed ületada;

15



Meremäe Kooli õppekava

 oskab valida jalgrattaga, rulaga, rulluiskudega sõitmiseks ohutut kohta;

 oskab ohutult liikuda/liigelda märjal, libedal, lumisel teel;

 oskab valida tee, sh raudtee ületamiseks kõige ohutumat kohta; peatuda, kuulata, vaadata

ning ohutuses veendununa sõidutee ületada;

 oskab määrata sõidukite liikumise suunda ning hinnata liikumise kiirust;

 oskab eristada valet/ohtlikku liikluskäitumist õigest/ohutust käitumisest.

I kooliastmel on liikluskasvatuse eesmärgiks:

1)  ohutuse  väärtustamine  ning  tähelepanu  pööramine  ohutusele  igapäevases  õppe-  ja

kasvatustegevuses;

2)  oskus  mõista  ja  väärtustada  iseenda  ohutust  ning  ohutut  käitumist;  ohuolukordade

tekkepõhjuste  selgitamine,  ohu  ennetamine,  ohutust  tagavate  turvavahendite  kasutamine,  abi

kutsumine.

II kooliastme lõpuks õpilane:

 väärtustab ohutust ja iseenda turvalisust;

 oskab ohust kiiresti ja korrektselt teatada;

 oskab ohutult evakueeruda koolist;

 teab tuletõrje päästevahendite asukohti koolis ja oskab neid kasutada;

 oskab (vajadusel) kasutada tulekustutustekki;

 teab lõhkekehadega kaasnevaid ohte, oskab lõhkekeha leiu korral kutsuda abi;

 oskab  käituda/tegutseda  pommiähvarduse  korral  koolis  või  mõnes  muus  ühiskondlikus

asutuses;

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

mopeedijuhi kiiver, põlve ning küünarnuki kaitsed;

 oskab käituda ühissõidukeis, siseneda, väljuda ning sõiduteed ületada;

 oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, -kiirust ja kaugust;

 oskab valida tee sh raudtee ületamiseks kõige ohutumat kohta;

 oskab hinnata sõiduki liikumiskiirust ja määrata vahemaid;

 tunneb/teab/mõistab liikluseeskirja nõudeid jalakäijale, juhile (jalgratturile);

 oskab leida informatsiooni ja lisamaterjali ohutusalaste teemakäsitluste kohta;

 oskab kaardistada ohtlikud kohad kooliteel, kirjeldab ohtu ja kuidas ohtu vältida.
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II kooliastmel on liikluskasvatuse eesmärgiks:

1)  õpetada  mõistma  ja  väärtustama  ohutust,  iseenda  turvalisust  ning  ohutut  käitumist;  oskus

osaleda diskussioonides ohtu ennetavates tegevuste analüüsimisel ja õigete hoiakute kujunemisel;

2)  ohutusalaste  teadmiste,  oskuste,  vilumuste  lõimimine.  (Laste  õpetamine  reaalses

liikluskeskkonnas, praktilised õppused jne).

III kooliastme lõpuks õpilane:

 väärtustab ohutust, arvestab kaasliiklejatega ning on seaduskuulekas;

 oskab ohust teatada ja hinnata ohuolukorda;

 oskab ohutult evakueeruda koolist ja osutada evakueerumisel abi endast noorematele;

 teab tuletõrje päästevahendite asukohti koolis ja oskab neid kasutada;

 oskab kustutada väikeseid tulekoldeid, (sh lõke, süttinud rasv pannil jne);

 teab lõhkekehadega kaasnevaid ohte, oskab lõhkekeha leiu korral kutsuda abi;

 oskab ohtlike ainetega kokkupuutumisel end kaitsta nende tervist kahjustava toime eest;

 oskab käituda pommiähvarduse korral koolis või mõnes muus ühiskondlikus asutuses;

 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;

 kirjeldab ohutu teekonna valiku põhimõtteid;

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

 on teadlik  ohutusalastest  kampaaniatest  ning annab hinnangu ajas  muutuvate hoiakute

kujunemise kohta;

 oskab leida informatsiooni ja võrrelda Eesti (liiklus)ohutusalast olukorda teiste riikidega.

III kooliastmel on liikluskasvatuse eesmärgiks:

1)  õpetada  mõistma  ja  väärtustama  ohutust,  iseenda  turvalisust  ning  ohutut  käitumist;  oskus

osaleda diskussioonides ohtu ennetavates tegevuste analüüsimisel ja õigete hoiakute kujunemisel;

2)  ohutust  tagavatest  seadustest  tulenevate  käitumisharjumuste  kujundamine,  (teadmiste

rakendamine oskuste, vilumusteni) praktilised ohutusalased õppused.
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Liikluskasvatuse teemad

Liikluskasvatuse teemad on tuletatud põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi riikliku õppekava

läbivast  teemast  „Tervis  ja  ohutus“  ning  maanteeameti  veebilehel  esitatud  soovitustest

liikluskasvatuse osas ning liiklusseadusest ja selle alusel antud määrusest „Laste liikluskasvatuse

kord“.

Vabariigi Valitsuse 20. oktoobri 2011. a määruse nr 136 „Laste liikluskasvatuse kord“ §-s 5 lõigetes

3 kuni 5 on sätestatud liikluskasvatuse sisu kooliastmeti:

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

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

koduümbruse liikluskeskkonnast;

2)  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;

Vabariigi Valitsuse 20. oktoobri 2011. a määruse nr 136 „Laste liikluskasvatuse kord“ § 6 lõike 3

kohaselt  peavad  olema  kooli  õppekavas  määratud  kooliastmeti  liikluskasvatuse  teemad,  mis

tulenevad riiklike õppekavade läbivast teemast „Tervis ja ohutus“ ning § 6 lõike 4 kohaselt tuleb

kooli õppekavas määrata ka liikluskasvatuse teema käsitlemise ulatus.

Liikluskasvatuse teemad

Liikluskasvatuse ulatus

tundides õppeaastas

klassi kohta
Jalakäija liiklusreeglid 4
Ohutu liikluskäitumine 2
Liikluses kehtivate normide järgimine ja kaasliiklejatega arvestamine 1
Liikluse reeglitest tulenevad õigused, kohustused ja vastutus 1

Kokku: 8

Vabariigi Valitsuse 20. oktoobri 2011. a määruse nr 136 „Laste liikluskasvatuse kord“ § 6 lõike 5

kohaselt  kavandatakse  liikluskasvatuse  teemad,  mida  käsitletakse  integreerituna  ainetundides

määratakse õpetajate poolt õppetegevust kavandades. Lõike 6 kohaselt kavandatakse väljaspool

õppetundi toimuvad liikluskasvatust toetavad tegevused kooli üldtööplaanis, mille läbiviimise eest

vastutab kooli juhtkond.

Ainetundides  käsitletavad  liikluskasvatuse  teemade  käsitlemise  ulatus  ei  kajastu  käesolevas

õppekavas esitatud liikluskasvatuse teemade mahus.
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7. LOOVTÖÖ TEMAATIKA VALIKU, JUHENDAMISE, TÖÖ

KOOSTAMISE JA HINDAMISE KORD

Põhikooli lõpetamise tingimuseks on, et õpilane on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö, mis

lähtub läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv. Loovtöö on õpilase kavandatud, teostatud ja

esitletud tööd, mis on teostatud juhendamisel. Loovtööna ei esitata ainekava raames ettenähtud

tööd. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. 

Kooli poolt valitud läbivatest teemadest lähtuv või õppeaineid lõmiv loovtöö temaatika on järgmine:

 Kultuur  meie  ümber  –  eelkõige on seotud läbiva  teemaga „Kultuuriline  identiteet“,  kuid

võimaldab laialdast õppeainete vahelist lõimingut;

 Meedia,  loodus,  ajalugu,  tehnoloogia,  disain,  kunst,  arhidektuur  -  temaatika  võimaldab

laialdast  õppeainete  vahelist  lõimingut,  kuid  samuti  võib  lähtuda  erinevatest  läbivatest

teemadest.

Täpsema teemavaliku teeb õpilane kooli valitud loovtöö temaatika hulgast koostöös juhendajaga.

Loovtöö tähendab uurimust, projekti, kunstitööd või muud taolist, mis lähtub läbivatest teemadest

või on õppeaineid lõimiv. Uurimus eeldab materjali  kogumist,  analüüsimist/süstematiseerimist ja

üldistamist  ning  järelduste  tegemist.  Projekt  eeldab  projekti  kavandamist,  läbiviimist  ja

tagasisidestamist. Kunstitöö eeldab idee loomist, teose valmistamist ning selle esitlemist avalikult.

Loovtööna ei  piisa  ainuüksi  loodu esitamisest  vaid  sellele  tuleb lisada kirjaliku tööna vajalikud

selgitused,  mis  võimaldavad  mõista,  kuidas  on  loovtöö  seotud  läbiva  teemaga  või  milliseid

õppeaineid on loovtöö lõimiv. Kirjalik selgitus avab loovtöö tausta, esitab eesmärgid ning kirjeldab

tööprotsessi ja tulemust. 

Loovtöö on koolis korraldatud selliselt, et direktori käskkirjaga moodustatakse loovtööd korraldav

töörühm,  kes  koostab  loovtööde  kavandamise,  teostamise  ja  vormistamise  juhendi.  Samuti

korraldab  töörühm  loovtööde  tagasisidestamist  kujundava  hindamise  kontekstis.  Õpilane  valib

temaatika, milles ta planeerib loovtööd. Selles etapis on õpilase esmane abistaja klassijuhataja.

Seejärel  määratakse  õpilasele,  arvestades  üldjuhul  tema  soovidega,  juhendaja.  Koostöös

juhendajaga  tehakse  täpsem  teemavalik.  Loovtöö  teema  peab  lähtuma  juhendaja

kompetentsusest.
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Loovtöö  teostab  õpilane  juhendatud  õppeprotsessis.  Juhendaja  tutvustab  õpilasele  loovtöö

kavandamise,  teostamise  ja  vormistamise  juhendit  ning  annab  õpilasele  vajaliku  õppematerjali

valitud  teema  kohta.  Õpilane  tutvub  vastavasisulise  kirjanduse  ja  varasemate  loovtöödega,

sõnastab  koostöös  juhendajaga  idee,  koostab  loovtöö  kavandi,  koostab  tegevuskava

idee/ülesande lahendamiseks, teostab idee ja vormistab selle. 

Tulemus vormistatakse viisil, mis võimaldab selle esitlemist teistele. Juhendaja annab  loovtööle,

enne  selle  esitamist  heakskiidu.  Loovtöö  tulemused  salvestatakse  viisil,  mis  võimaldab  neid

säilitada kooli raamatukogus.

Loovtöö loetakse sooritatuks kui õpilane on: esitanud loovtöö kavandi, milles esitatakse töö idee ja

pealkiri, ülesanded ja tegevused, mis töö sooritamiseks on vaja teha, töö analüüsi – kas kõik läks

plaanipäraselt, mis läks hästi,  mis halvasti,  mida oleks võinud paremini teha; valminud loovtöö;

esitlenud oma loovtööd teistele.

Loovtöö sooritatakse 8. klassis, mõjuval põhjusel võib loovtööd sooritada ka muul ajal (näiteks 7.

klassis),  kuid mitte hiljem kui 9.  klassi  esimesel poolaastal.  Loovtöö teema lepitakse õpilasega

kokku 7.  klassi  arenguvestlusel  ning lepitakse kokku töö esitlemise aeg.  Loovtöö peab olema

sooritatud enne 9. klassi 3. trimestrit.

Loovtööde  hindamine  toimub  kujundava  hindamise  kontekstis.  Õpilase  loovtööd  ei  hinnata

numbriliselt, vaid talle antakse sõnalist tagasisidet loovtöö teostamise protsessi ja tulemuste kohta.
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8. HINDAMISE   KORRALDUS

8.1. Kasutatav  hindesüsteem

Koolis kasutatakse  kujundavat ja viiepallist hindesüsteemi. 

8.2. Kirjeldavate   sõnaliste   hinnangute   kasutamine  I 

kooliastmel

2015 – 2016 õppeaastal kasutatakse sõnalist hindamist 1. klassis.

2016 - 2017 õppeaastal kasutatakse sõnalist hindamist 1. ja 2. klassis.

2017 – 2018 õppeaastal kasutatakse sõnalist hindamist 1. 2. ja 3. klassis (jätkub edaspidi terves I

kooliastmes).

I  kooliastmes  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.

Kujundava hindamise skaala:

„Oskab väga hästi“ – saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või
selle tulemus on õige, loogiline, mõtestatud, praktilises tegevuses ilmneb omandatu iseseisev ja 
loov rakendamine.

„Oskab hästi“ – saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle 
tulemus on üldiselt õige, loogiline ja mõtestatud, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi, 
praktilises tegevuses jääb mõnel määral puudu iseseisvusest.

„Vajab harjutamist“ – saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või
selle tulemus on põhiosas õige, kuid esineb mõningaid puudusi ja eksimusi, põhioskused on 
omandatud lünklikult ja teadmiste rakendamisel praktilises tegevuses esineb raskusi. Õpilane 
vajab juhendamist ja suunamist.

„Vajab palju  harjutamist“ –  saab õpilane,  kelle  suuline  vastus  (esitus),  kirjalik  töö,  praktiline
tegevus  või  selle  tulesmustes  esineb  palju  puudusi,  põhioskusi  ei  ole  täielikult  omandatud  ja
teadmisi  ei  osata  praktilises  tegevuses  rakendada.  Õpilane  vajab  pidevat  abistamist  ja
juhendamist.

I  kooliastmes  kasutatav  kokkuvõttev  hindamine  toimub  vähemalt  kolm  korda  õppeaastas  ning

väljendub  kirjeldavate  sõnaliste  kokkuvõtvate  hinnangute  andmisena,  millel  ei  ole  numbrilist

ekvivalenti.  Kokkuvõtvas  hinnangus  kajastub  selgelt,  kuivõrd  taotletud  õpitulemused  on
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saavutatud.

I kooliastme õpilase koolist lahkumisel või 1. 2. ja 3. klassi lõpul teisendatakse jooksva õppeaasta

sõnalised  hinnangud,  mis  on  aluseks  õpilase  järgmisse  klassi  üleviimisel,  „Põhikooli-  ja

gümnaasiumiseaduses“ § 29 lõikes 2 sätestatud hindeskaalasse.

8.3. Järelevastamise   ja  järeltööde   sooritamine

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. Õpetajal

puudub volitusnorm sättida ajalisi piirangid õpilase soovile järele vastata või sooritada  järeltööd.

Samuti puudub õpetajal volitusnorm õpilaste hindamisel arvestada asjaoluga, et hinne on saadud

järelevastamise või järeltöö kaudu. Järelevastamine ja järeltöö asendab eelneva hinde, tingimusel,

et  järelevastamise  või  järeltöö  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.

8.4. Hinnete   ja  hinnangute   vaidlustamine

Hinnete  ja  hinnangute  vaidlustamine,  sh  vaide  esitamine  ning  vaidemenetlemine  toimub

haldusmenetluse seaduse vaidemenetluse regulatsioonist lähtuvalt.

8.5. Kokkuvõtva   hindamise   sagedus

Kokkuvõtvalt hinnatakse kolm korda aastas (trimestrite kaupa) 

2016-2017 õppeaastal pannaks kokkuvõtvad hinded välja 18. novembriks 2016.a; 10. märtsiks 

2017.a. ja 09. juuniks 2017.a.

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

põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõikele 4 ja põhikooli riikliku õppekava § 15 lõikele 9 

arvestab kooli õppekava välist õppimist või tegevust koolis õpetatava osana.
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8.6. Tulemuse   hindamine  hindega   „nõrk“, kui hindamisel  

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”.

8.7. Põhikooli   õpilase   käitumise   (sealhulgas   hoolsuse)   

kohta   õpilasele   ja vanemale   kirjaliku  tagasiside   

andmine

Nõuded põhikooli õpilase käitumisele on esitatud kodukorras.

Käitumise (hoolsuse) kohta toimub tagasisidestamine. Selleks, et anda õpilasele tagasisidet tema

käitumise (hoolsuse)  kohta kirjeldatakse oodatava käitumise (hoolsuse)  komponendid.  Kõrgeim

tase on see, kuhu suunas peaks õpilase käitumine (hoolsus) pürgima ning madalaimal tasemel on

esitatud  kirjeldus,  mis  väljendab  käitumist  (hoolsust),  mis  on  talutav  ning  mis  ei  too  kaasa

käitumise (hoolsuse) korrigeerimise kohest vajadust.

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

hoolsuse)  kohta  vähemalt  üks  kord  õppeaastas.  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.  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

õppeinfosüsteemi vahendusel, siis saavad nad koolile esitada vastava teabenõude. Õpilase ja/või

vanema  teabenõude  alusel  antakse  õpilasele  teavet  käitumisest  (hoolsusest)  elektroonilise
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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.

9. ÕPILASTE   JUHENDAMISE   JA   HARIDUSLIKE

ERIVAJADUSTEGA ÕPILASTE   ÕPPEKORRALDUSE

PÕHIMÕTTED,   TUGITEENUSTE  RAKENDAMISE   KORD

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel lähtutakse kaasava õppe põhimõtetest, mille

kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane tavaklassis.

Direktor  on  määranud  haridusliku  erivajadusega  õpilase  õppe  koordineerija  (edaspidi

„Koordineerija“), kelle ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks

vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide ja õpetajate vahel ning andekate õpilaste korral

kaasatakse koostöösse ka andeka õpilase juhendaja.

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.
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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  pedagoogilis-psühholoogilise  hindamise

tulemused,  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  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:

1) Kui põhikooli klassis õpib välisriigist saabunud õpilane, kelle eestikeelse õppe kogemus

põhikoolis on olnud lühem kui kuus õppeaastat, võib kool õpilase või piiratud teovõimega

õpilase puhul vanema nõusolekul eesti  keele õpet korraldada „Eesti keel teise keelena”

ainekava alusel;

2)  Hariduslike  erivajadustega  õpilasele  koostatakse  vastavalt  vajadusele  individuaalne

õppekava.
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9.1. Individuaalse õppekava koostamine või muu tugisüsteemi 

määramine õpilasele,  et  aidata   omandada   nõutavad   

teadmised   ja  oskused

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.  Muu  tugisüsteem  määratakse  õpilasele

põhikooli riiklikus õppekavas § 22 lõikes 7 sätestatud tingimustel.

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.

Õpilane viiakse individuaalsele õppekavale üle Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr

265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus“ § 28 punkti 6 alusel, mille kohaselt

individuaalsele  õppekavale  üleviimine  vormistatakse  direktori  käskkirjaga.  Haridus-  ja

teadusministri 25. augusti 2010. a määruse nr 52 „Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes

dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise kord“ § 6 lõike 2 kohaselt

märgitakse õpilasraamatu õpilase leheküljele andmed individuaalse õppekava rakendamise kohta.

Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruse nr 52 § 12 lõike 7 kohaselt individuaalse

õppekava alusel õppiv õpilane kantakse klassipäeviku üldnimekirja vastava märkega.

10. KOOLI LÕPETAMISE KORRALDUS

Kooli lõpetamine toimub põhikooli ja gümnaasiumiseaduses § 31  sätestatud tingimustel ja korras.

11. KARJÄÄRIÕPPE   JA   NÕUSTAMISE   KORRALDAMINE

Karjääriõpe toimub koolis läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemise kaudu

õpetajate kavandatud õppeprotsessi käigus. Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine"

sisu  ja  eesmärke  arvestatakse  kooli  õpikeskkonna  kujundamisel.  Sellest  lähtudes  tuuakse
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aineõppesse  sobivad  teemakäsitlused,  näited  ja  meetodid,  viiakse  koos  läbi  aineteüleseid,

klassidevahelisi ja ülekoolilisi projekte. Tunnivälise tegevuse käigus saavad õpilased projekti- ja

kutsepäevade, õppekäikude jms raames toetust karjääriotsuste ja eneseteostuse planeerimiseks.

Karjääriinfot  edastab  ning  õpilasi  nõustab  huvijuht.  Tulenevalt  huvijuhi  pädevusest,  vastavalt

Vabariigi Valitsuse 22. novembri 2000. a määrusele „Õpetajate koolituse raamnõuded“ § 24 on

huvijuht abiks õpilastele, et:

1)  toetada  nende  osalemist  erinevates  noorteprojektides  ja  -programmides  ning

rahvusvahelises suhtluses;

2) olla õpilase usaldus- ja kontaktisikuks suhetes täiskasvanute maailmaga;

3) vahendada õpilastele vajalikku informatsiooni vabaajategevuse ja kutsesuunitluse alal;

4) toetada õpilasi eluaegse õppe põhimõtte väärtustamisel.

Karjääriõppe hulka kuulub ka karjääri-  ja  tööteemalise kirjanduse soovitamine ning kataloogide

tutvustamine edasiõppimise või  õppekavavälise õppimise võimaluste kohta.  Karjääriõpet  toetab

Rajaleidja keskus.

Nõustamine toimub eelneval kokkuleppel karjäärikoordinaatoriga.

Karjääriteenuste kättesaadavus tagatakse:

1) ainetundides läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine" käsitlemisel; 

2) valikkursuste kaudu (majandus- ja ettevõtlusõpe, tehnoloogia jne);

3) ürituste kaudu (teaduspäev, töövarjupäev, õpilasfirma, teadlaste öö);

4) edasiõppimist tutvustavate õppepäevad kaudu nii koolis kui väljapool kooli;

5) arenguvestlustel;

Koolis korraldatakse õpilaste ja vanemate teavitamist edasiõppimisvõimalustest ja tööturu üldistest

suundumustest  ning  tagatakse  õpilastele  karjääriteenuste  (karjääriõpe,  -info  või  -nõustamine)

kättesaadavus.
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12. 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 teavitamise kohta sätestatut.

Koolis 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 koolis  välja  õpilase individuaalsed õpivajadused,  valitakse

sobivad õppemeetodid ning korraldatakse diferentseeritud õpet. Kool tagab õpilasele, kellel tekib

ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise

väljaspool õppetunde.

Koolis  nõustatakse  vajaduse  korral  õpilase  vanemat  õpilase  arengu  toetamises  ja  kodus

õppimises.

Koolis 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

õppeveerandi või poolaasta algul.

Õpilasel võimalus saada õppekorralduse kohta infot ja nõuandeid.

13. ÕPETAJATE   KOOSTÖÖ   JA   TÖÖ   PLANEERIMISE   
PÕHIMÕTTED

Väljundipõhisel  õppel  põhinev lähenemine õpetajate koostööle ja  töö planeerimisele võimaldab

tõsta  õpetamise  kvaliteeti  ning  õpilaste  poolt  saavutatud  õpitulemuste  taset,  vähendada

andekamate  (rohkem  akadeemiliste  kalduvustega)  ja  passiivsemate  (kes  ei  sea  endale

õppeprotsessis  erilisi  eesmärke)  õppijate  õpitulemustes  vahet.  Kõige  üldisemalt  võib  õpetajate

koostöö ja töö planeerimise põhimõtteid kirjeldada alljärgnevalt: 

 kohe  õppimise  alguses  pannakse  kõigile  arusaadavalt  paika  oodatavad  õppimise

tulemused; 
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 õppeprotsess kujundatakse selliselt, mis võimaldab kõige parimal viisil õppimise tulemused

saavutada; 

 hindamine võimaldab aru saada, kuidas see õnnestus.

Selleks,  et  kirjeldatud  põhimõtted  toimiksid  tulemuslikult,  tuleb  väljundipõhist  õpet  käsitleda

tervikliku süsteemina. 

Väljundipõhise  õppe  olulisemaks  tunnuseks  on  õppekavas  toodud  õpitulemuste,  õpitulemuse

saavutamiseks  valitud  õppemeetodite  ja  õpitulemuste  saavutamise  hindamiseks  kasutatava

hindamismeetodi (hindamisülesande) sidusus. Sidusus luuakse õpiväljundis esitatud väljundverbi

kaudu. Sisuliselt see tähendab, et nii õppemeetod kui hindamismeetod (hindamisülesanne) peab

tulenema õpiväljundis  ehk õpitulemuses  toodud  väljundverbist.  Sidususe  loomine  õpitulemuse,

õppemeetodi  ja  hindamismeetodi  (hindamisülesande)  vahel  on  õppeprotsessi  ülesehitamise

õpetaja üks põhiülesanne oma töö planeerimisel.

Väljundipõhises õppes toimub õpetaja töö planeerimine alljärgnevalt:

 esmalt  määratletakse  õpitulemused,  mida  õppimise  ja  õpetamise  kaudu  soovitakse

saavutada;

 seejärel  õpitulemused  seostatakse  üldpädevustega,  läbivate  teemadega  ning  leitakse

lõimingu võimalused;

 järgnevalt kavandatakse õpitulemustes sisalduvatest väljundverbidest tulenevalt hindamine

(hindamismeetodid ja -kriteeriumid) ning 

 lõpuks  valitakse  lähtuvalt  õpitulemustest  ja  hindamismeetoditest  tulenevalt

õpetamismeetodid.

Rõhutada  tuleb  asjaolu,  et  õpetamise  aluseks  ei  ole  õppesisu,  vaid  õpitulemused.  Õppesisu

käsitlemises  teeb  valiku  aineõpetaja  arvestusega,  et  kooliastmeti  kirjeldatud  õpitulemused,

üldpädevused ning valdkonna- ja ainepädevused oleksid saavutatud.

Väljundipõhise  õppes  käsitletakse  õppijat  õppeprotsessis  aktiivse  osalejana.  Eelduseks,  et  ta

saaks  seda  olla,  on  vajalik,  et  õppija  omaks  õppeprotsessi  toimumise  kohta  adekvaatset

informatsiooni.  Kõige  olulisem  sellest  on  kindlasti  enne  õppimist  asjakohase  teabe  omamine

hindamisest  –  st,  kuidas  toimub  õppimise  lõpus  kokkuvõttev  hindamine,  millised  on

hindamismeetodid  ja  hindamiskriteeriumid.  Kooskõlas  põhikooli-  ja  gümnaasiumiseaduse  §  55

lõikele  3,  peab  õpetaja  töö  planeerimise  väljundina  õppeperioodi  või  kursuse  alguses  õpilasi
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teavitama  õppeperioodi  või  kursuse  jooksul  läbivatest  teemadest,  vajalikest  õppevahenditest,

hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest. Õpilane peab teadma, mida ja millal ja kuidas

hinnatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.  Vastav informatsioon tuleb õpilastele edastada

eKooli kaudu.

Hindamismeetodi puhul on tegemist teadmiste ja oskuste tõendamise viisiga.  Hindamismeetodi

valikul  lähtuda  õpitulemustes  sisalduvatest  väljundverbidest.  Hindamismeetodi  juurde

määratletakse  hindamiskriteeriumid.  Hindamiskriteeriumid  ehk  hindamisjuhised  kirjeldavad

hindamismeetoditega  tõendatavate  õpitulemuste  oodatavat  taset  ning  ulatust.

Hindamiskriteeriumid  on  sõnastatud  õpitulemuste  alusel,  kuid  oluliselt  suurema  detailsusega.

Hindamiskriteeriumid on detailsed kirjeldused selle kohta, milliseid teadmisi, oskusi, hoiakuid mis

tasemel, millise aja jooksul, mis tingimustel ja mahus peab õpilane konkreetse hindamismeetodi

kaudu  näitama.  Oluline  on  siiski  silmas  pidada,  et  hindamise  kohta  käiva  informatsiooni

edastamisel tuleb õpetajal järgida alljärgnevaid reegleid:

 informatsioon peab olema ühemõtteliselt arusaadav – kõik kes seda loevad, saavad sellest 

ühtemoodi aru;

 informatsioon peab olema ammendav – edastatav informatsioon ei tekita lisaküsimusi; 

 informatsioon ei tohi olla eksitav – hindamisel ei tohi selguda mingid aspektid, mis varem ei 

olnud teada;

 informatsioon jõuab ka õppijatele kohale – tähtis ei ole mitte see, et vajalik informatsioon on

edastatud, vaid, et on tagatud vajaliku informatsiooni jõudmine õppijani.

14. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESSI KORRALDUS 
LASTEAIARÜHMAS

Meremäe Kooli lasteaiarühm „Tsirgupesäkene” on liitrühm.

Õppetöö lasteasutuses toimub aastaringselt. Õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil. 

Augusti teisest poolest - 15. septembrini on rühmades kohanemisperiood – lapsed harjuvad 

lasteaiaga, elavad pingevabalt töisesse rütmi. Põhitähelepanu on sel ajal mängulisel tegevusel ja 

sõbralike suhete kujundamisel.

Õppetöö kestab 1. septembrist 31. maini. Konkreetsed tegevused planeeritakse rühma 

päevakavasse nädala kaupa, neid seovad tervikuks lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad 

teemad. Õppetöö planeeritakse kuu aega ette ja toimub vastavalt rühmade tegevuste plaanile. 
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Erandiks on jõuluaeg esimesest advendist kuni kolmekuningapäevani. Sel ajavahemikul on 

õppetegevusi vähem, toimub õpitu kinnistamine ning põhirõhk on kunstitegevustel, lauludel, 

tantsudel, mängul ja muinasjutul. 15. maist alates on põhitähelepanu kooliminejatel,  toimuvad 

lauluproovid ja valmistutakse lõpupeoks. Juunis on põhirõhk taas mängul.

Suveperioodil on avatud meie maja suvelasteaed, kus toimub juunis ja augustis õpitu kinnistamine.

Selle ajavahemiku üldisteks tegevusteks on mäng ja õuetegevused.

Juulikuus on lasteaed suletud kollektiivpuhkuse tõttu.

Rühmade õppe- ja kasvatustegevus on vastavuses riikliku raamõppekavaga ja Tsirgupesäkese 

lasteaiarühma õppekavaga, arvestades konkreetse lapste vanust, arengut ja muud eripära. Rühma

õppeplaani hoitakse rühma õppe- ja kasvatuspäeviku juures. Arvestust plaani täitmise kohta 

peetakse päevikus, sissekandeid tehakse iga päev. Kasutatakse virtuaalkeskkonda „ELIIS”

14.1. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.

• Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja 

lasteasutuse koostöös. 

• Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, 

sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujunevad lapsel: 

- terviklik ja positiivne minapilt;

- ümbritseva keskkonna mõistmine;

- eetiline käitumine, esmased tööharjumused;

- õiged väärtushinnangud;

- kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest;

- mängu-, õpi- ja sotsiaalsed oskused, mis tagavad koolivalmiduse saavutamise.

 Selle tulemusel arenevad lapsel üldoskused:

• Mänguoskused - laps on iseseisev, valikuvõimeline ja ennast usaldav, osaleb (vastavalt 

oma vanusele ja arengutasemele) tegevuste valimises, mängus ja otsuste vastuvõtmise 

protsessis. 

• Tunnetus- ja õpioskused - soov õppida, mida saadab huvi ja uudishimu, tegemistes on 

loov, algatusvõimeline ja paindlik, omandab eakohasel tasemel põhiteadmisi, oskusi ja 

vilumusi ning huvitub erinevatest valdkondadest.
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• Sotsiaalsed oskused - laps on aktiivne suhtleja eakaaslaste ja täiskasvanutega, suudab 

väljendada oma mõtteid, tundeid, arvamusi, teadmisi ja oskab kuulata ning arvestada 

teiste seisukohti, mõtteid, on avatud, koostöö- ja abivalmis, kogeb kokkukuuluvustunnet, 

sallivust ja hoolivust .

• Enesekohased oskused - laps tuleb toime, vastavalt oma vanusele ja arengutasemele, 

igapäevaelu toimingute ja eneseteenindamisega, tunneb isiklikku vastutust oma tegude 

eest ja käitub vastutustundlikult, oskab lahendada probleeme, konflikte ja saavutab 

enesekontrolli. 
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14.2. Õppe- ja kasvatustöö põhimõtted.

 Lasteaiarühma õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõteteks on: 

• lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine; 

• lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;

•  lapse loovuse toetamine; 

•  mängu kaudu õppimine; 

•  humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine; 

•  lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine; 

•  lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine; 

•  üldõpetusliku tööviisi rakendamine; 

•  kodu ja lasteasutuse koostöö; 

• oma kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine. 

Lapse arengu toetamine lasteasutuses on meeskonnatöö, mille toimimise eest vastutab  kooli 

direktor.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, sisu, kavandamine ja korraldus ning lapse arengu õppeja 

kasvatustegevuste tulemused esitatakse seitsmes valdkonnas: 

• mina ja keskkond 

•  keel ja kõne 

•  kunst 

•  muusika 

•  liikumine 

•  matemaatika

Õppe- ja kasvatustöö korraldamise dokumentatsioon liitrühmas:

- tegevuskava õppeaastaks;

- õppe- ja kasvatustegevuste plaan;

- ühisürituste plaan;

- õppe- ja kasvatustöö päevik, mis kajastab rühmatöö korraldamist iga päev;

- laste vanusele vastav päevakava;

- lapse arengu hindamise ja analüüsimise põhimõtted.
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14.3. Õppe- kasvatustöös kasutatavad meetodid ja tööviisid.

Lasteaiaõpetajate omavahelises koostöös töötatakse välja aastane teemaderingi ja sellest 

lähtuvalt pannakse kokku lasteaiarühma õppeaasta tegevuskava, mis põhineb koolieelse 

lasteasutuse riiklikul õppekaval. Käsitletavad teemad on jaotatud kuude lõikesse, millest tulenevad 

konkreetsed teemad nädalaks ja päevaks. Õpetaja ei ole surutud tegevuste läbiviimisel 

raamidesse, kuid jälgib, et kõik planeeritu saaks läbi võetud. Õpetajat abistab õpetaja-abi. 

Planeerimine toimub lapsekeskselt, ainevaldkondade kaupa ja viiakse läbi integreeritult. 

MEETODID 

• Koduloolisus – väljendub teemade valikul;

• Terviklikkus – kogu õppekasvatustöö annab lapsele tervikliku pildi ümbritsevast elust; 

• Lapsepärasus – kõige aluseks on lapsepärasus ja huvi äratamine lapses; 

• Elulähedus – õppekasvatustöö on korraldatud lapsele tuttava ja arusaadava põhjal; 

• Individuaalsus – arvestades iga lapse individuaalsust on õppekasvatustöö korraldatud 

vastavalt lapse võimetele ja arengutasemele; 

• Iseseisvus ja aktiivsus – uusi teadmisi ja oskusi hangitakse palju uurides, katsetades, 

mitmete meelte abil tajudes, ning kinnistatakse praktilises tegevuses; 

• Mängulisus – mäng on kõige olulisem lapse seisukohalt, mängudes laps tegutseb oma 

oskuste ülemisel piiril. Mängides laps loob uut ja lahendab probleeme.

TÖÖVIISID 

Õppekasvatustöö eesmärkide ellu rakendamiseks kasutatakse erinevaid tööviise:

- vaatlus;

- vestlus;

- jutustamine pildi järgi;

- ettelugemine;

- küsimuste esitamine ja neile vastamine;

- õppekäik, matk, ekskursioon;

- draama;

- joonistamine, maalimine, voolimine, rebimine, kleepimine;

- laulmine, muusika kuulamine;
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- rütmimängud;

- katsed;

- mäng: loovmäng, rollimäng, lauamäng, õppemäng.

14.4. Lapsest lähtuv õpetamine ja õpikäsitlus.

• Õppimise käsitluse aluseks lasteaiarühmas Tsirgupesäkene on lapsest lähtuv õpetamine ja

kasvatamine, kus õppimise allikana nähakse lapse sisemist aktiivsust, mis väljendub huvi 

tundmisena ümbritseva maailma vastu. Tähelepanu pööratakse nii õpetamisele kui 

õppimisele.

• Õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutused käitumises, 

teadmistes, hoiakutes, oskustes jms ning nendevahelistes seostes.

• Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eripära: 

võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms. Pedagoogid on 

laste arengu suunajad ning arengut toetava keskkonna loojad. 

• Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. 

Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut 

analüüsima.

• Õppe- ja kasvatustegevuses luuakse tingimused, et arendada lapse suutlikkust:

 - kavandada oma tegevust, teha valikuid;

 - seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega;

 - kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes;

 - arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle;

 - hinnata oma tegevuse tulemuslikkust;

 - tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime ebaõnnestumistega. 

14.5. Päevakava.

• Õppe - ja kasvatustegevus toimub rühma päevakava alusel, mis määrab laste eale 

vastava päevarütmi, une- ja ärkveloleku aja, millal vahelduvad igapäevatoimingud 

(söömine, riietumine, pesemine, ruumi korrastamine jm.), laste vabategevused (mäng, 

loominguline tegevus, liikumine jm.) ning õpetajate kavandatud õppe- ja 

kasvatustegevused.
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• Konkreetsed ajalised algused on ära määratud muusika- ja liikumistegevustel. 

• Päevakava koostades arvestatakse laste arenguvajadusi. Kuni kolmeaastaste päevakava

võimaldab rohkem mänguaega, viie- kuni seitsmeaastaste päevakavas on suurem kaal 

õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevustel. Õppe- ja kasvatustegevust kavandades 

arvestavad õpetajad laste keskendumisvõimet ning tähelepanu.

• Kuue- kuni seitsmeaastaste laste päevakavas on tegevusi, mis soodustavad sujuvat sisse

elamist kooliellu. Enam tähelepanu osutatakse psüühiliste protsesside – taju, mälu, 

mõtlemise arendamisele ja õppimise alusoskuste kujundamisele. 

14.6. Õppe- ja kasvatusprotsessi korraldus.

• Kogu rühm tegeleb ühte liiki tegevusega.

• Kogu rühm tegeleb ühte liiki tegevusega, kuid ülesande raskusaste on vanuseti erinev.

• Tegevus toimub üheaegselt, kuid nooremal ja vanemal alarühmal on see erinev.

• Tegevus toimub ainult ühe alarühmaga (teine alarühm mängib iseseisvalt või õpetajaabi 

juhendamisel). 

• 2-7 aastaste rühmas on otstarbekas võtta aluseks 5 aastaste päevakava. 

• Kellaajad päevakavas on ühised nii noorematel kui ka vanematel, kuid nooremad lapsed 

alustavad tegevusi tavaliselt 5-10 minutit varem. 

• Vanematel lastel on iga päev 2-3 plaanitud tegevust, noorematel 1-2 tegevust päevas.

• Liitrühma mikrokliima on lapse arengut igati soodustav, lapsel on iga päev võimalus 

suhelda erinevas vanuses lastega ning suhtlemistasandite mitmekesisus mõjub igati 

soodsalt laste sotsiaalsele arengule. 

• Liitrühmas on mõistetav, et esmajärjekorras vajavad abi väiksemad, nii õpivad lapsed 

kannatlikkust, arusaamist. Samal ajal pole ka õpetaja üksi, abistajaid leidub suurte seas 

alati. 

• Töö liitrühmas nõuab õpetajalt suuremat pedagoogilist meisterlikkust (ettevalmistust 

tegevuste läbiviimisel ning abivalmis õpetaja abi), õpetamine toimub alarühmades, mille arv

sõltub rühma vanulisest koosseisust. Teadmisi ja kogemusi antakse ja eesmärke täidetakse

kolmel erineval meetodil :

• Kogu rühm tegeleb ühte liiki tegevusega, kuid igal vanusel on erinev ülesanne sisult ja 

raskusastmelt; 
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• Tegevus toimub üheaegselt, kuid nooremal ja vanemal alarühmal on see erinev; 

• Tegevus toimub ainult ühe alarühmaga (teine alarühm mängib või juhendab neid õpetaja 

abi);

• Tuleb püüda kinni pidada sellest, et iga alarühmaga saan nädala jooksul läbitud ettenähtud 

tegevuste liigid ning lapsed omandavad eakohaseid oskusi ja teadmisi. 

• Rühma päev algab hommikuringiga, mis on häälestus eelolevaks päevaks. Kui kõik lapsed 

alustavad päeva ühises vestlusringis, õpetab see lapsi endast ja teistest hoolima. Iga laps 

saab rääkida, teised kuulavad ja esitavad küsimusi, iga laps on tähtis, teda kuulatakse 

temast hoolitakse. 

• Hommikuringis tehakse ka plaane eelolevaks päevaks: lapsed mõtlevad läbi, kas kellelgi on

mõni töö pooleli; õpetaja tutvustab, milliseid uusi vahendeid ja võimalusi tegevuskeskused 

sel päeval pakuvad. 

• Vestlustes nädalateemadel selgub, mida lapsed antud asja kohta juba teavad ja mida nad 

teada sooviksid. Edasi kulgebki laste päev tegevuskeskustes. Muidugi ei puudu laste 

päevast õues oleku ja vaba mängu aeg. 

• Liitrühmas töötamine eeldab täiskasvanutelt head meeskonnatööd. Planeerimisest võtavad 

osa kõik rühmaga seotud täiskasvanud ja ka lapsed.

14.7. Lapse arengu hindamise ja analüüsimise põhimõtted.

• Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, 

erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning 

õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga. 

• Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe - ja kasvatusprotsessist. Pedagoogid 

viivad vaatlusi läbi kindla plaani alusel ning lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, 

vabamängus kui ka pedagoogi suunatud tegevustes.

 Lapse arengu jälgimise ja analüüsimise üldeesmärk on koguda informatsiooni, mida saab:

- jagada vanematega;

- jagada lapsega (edusammud arengus);

- kasutada tegevuste planeerimisel ja õppekava arendamisel;

- arvestada lapse individuaalsel arendamisel;

- oluline on tähele panna iga lapse eripära, tema tugevaid ja veel arendamist vajavaid  

külgi.
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- last hästi tundes on kõigil osapooltel võimalik tema arengule rohkem kaasa aidata.

Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe - ja kasvatustegevuse 

valdkondade tulemused. Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut 

ning tunnustades lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi. 

• Vähemalt üks kord õppeaastas viib õpetaja lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks 

lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mis: 

- annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest;

- selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes.

 Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse «Isikuandmete kaitse 

seaduses» sätestatud tingimustel. 

Laste arengu hindamiseks kasutatavad meetodid ja tööviisid. 

• Lasteasutuse pedagoogiline nõukogu otsustab, milliseid meetodeid kasutada lapse arengu 

jälgimisel ja analüüsimisel. 

• Rühmaõpetaja tutvustab lapsevanemale lapse arengu jälgimise ja analüüsimise 

põhimõtteid ja korraldust. 

• Lapse arengu jälgimine põhineb kokkulepitud ja õppekavas fikseeritud hindamispõhimõttel. 

• Lapse arengu jälgimise ja analüüsimise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja 

kasvatustegevuse valdkondade tulemused. 

• Lapse arengu analüüsimisel lähtutakse lapse enda individuaalsest arengust, alushariduse 

raamõppekavas toodud lapse arengu eeldatavatest üldoskustest ning õppe - ja 

kasvatustegevuse valdkondade tulemustest.

• Lapse arengu analüüsimiseks kasutatakse lapse arengu hindamise vormi ja koolirühmas 

„Koolivalmiduse kaarti”. Koolivalmiduse kaart ja lapse arengu individuaalne hindamise vorm

annab hea ülevaate lapse arengust ja muutustest ning on individuaalse vestluse aluseks 

lapsevanemaga  

14.8. Koolivalmiduse määratlemise põhimõtted.

• Lapse valmisolek õpingute alustamiseks kujuneb samm sammult kogu koolieelse elu 

jooksul. Valmisoleku kujunemist mõjutavad nii sünnipärased eeldused ja võimed kui ka 

kasvukeskkond, milles laps elab ja areneb, aga ka lapsevanemad ja õpetajad, kes 

lapsega suhtlevad ja tema arengut suunavad. 
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• Koolivalmidus on valmisolek minna üle mänguliselt põhitegevuselt õpitegevusele. 

• Koolivalmidus koosneb füüsilisest, vaimsest ja sotsiaalsest aspektist. Omavahel põimudes

ja üksteisest sõltudes moodustavad nad terviksüsteemi, mis aitavad lapsel toime tulla 

koolipoolsete nõudmistega.

14.9. Arenguliste erivajadustega lastega tehtav töö.

Laps kelle võimed, tervislik seisund või muud omadused ( sh keha-, kõne, meele- või kognitiivne 

puue, emotsionaalsed ja käitumisraskused, üld- või eriandekus) erinevad sedavõrd, et tavapärane 

õpikeskkond ja õppe- ja kasvatusprotsess ei toeta tema võimete arengut piisavalt on hariduslike 

erivajadustega. Lapse varane erivajaduste või andekuse määratlemine ning vastava 

arendustegevuse alustamine annavad parema võimaluse arenguks ja õppimiseks. Pedagoogiline 

personal tunneb ära hariduslike erivajaduse vormid ja oskab erivajadusega lapsega töötada. 

• Erivajadusega lapsega tehtava töö peaeesmärk: laps saab aluse elamaks täisväärtuslikku

elu hoolimata erivajadusest. 

• Lapse erivajadus märgatakse selle tekkefaasis. 

Sügisperioodil (september-oktoober) selgitatakse välja arenguliste erivajadustega lapsed, 

jälgides kõiki arengulisi valdkondi: 

- Kommunikatiivsed oskused: suuline kõne, kõne mõistmine, hääliku ja foneemitaju, 

lugemine, etteloetud teksti mõistmine jne.

- Kognitiivsed oskused: vaatlus- ja kuulamisoskus, silma ja käe koostöö, teab mõtestamine.

- Sotsiaalsed oskused: suhtlemine eakaaslastega ja täiskasvanutega, käitumine jne.

- Motoorika: üld- ja peenmotoorika.

- Eneseteenindus: riietumine, oma asjade korrashoidmine jne.

- Üldtervislik seisund. 

Koostatakse plaanid arenguliste erivajaduste rahuldamiseks. 

Vajadusel koostakse individuaalne arenduskava (edaspidi IAK), neis valdkondades, milles laps abi 

ja individuaalset arendamist. IAK koostamisel ja elluviimisel osaleb kogu lapse arengut toetav 

meeskond – rühmaõpetajad, logopeed, liikumis- ja muusikaõpetaja, juhtkonna esindaja:

• plaanid seostatakse lapse arengu analüüsiga; 

• meeskonna partneriks on lapsevanemad, kes annavad oma panuse nii IAK koostamisel kui

elluviimisel; 
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• kommunikatiivsete erivajadustega lapse arendusplaani koostab logopeed.

Õppeaasta jooksul täiendatakse ja parandatakse vastavalt vajadusele arendusplaane.  Muutused 

lapse arengus fikseeritakse logopeedi dokumentatsioonis ja lapse arengumapis. Vajadusel 

konsulteeritakse eriarstide ja spetsialistidega. Arenguliste erivajadusega lapse arengu toetamisel 

tegutsetakse ühtse meeskonnana: 

• lapsevanem jagab oma kogemusi lapse tegutsemise, käitumise ja suhtlemise iseärasustest

kodus ning kõik lapsega tegelevad spetsialistid nõustavad vajadusel vanemaid ja 

pereliikmeid; 

• liikumis- ja muusikaõpetaja konsulteerivad vajadusel rühmaõpetaja, logopeedi või 

lapsevanemaga esile kerkinud probleemist;

• logopeed jälgib erivajadusega lapse arengut rühmas ja soovitab uusi arendamisvõtteid ja 

vahendeid. 

Õppeaasta lõpus teevad rühmaõpetajad kokkuvõtte lapse arengust õppeaasta jooksul. Logopeed 

lisab kõnearenduses osalenud laste arengumappi kirjaliku kokkuvõtte lapse kõne arengust. 

Soovitatakse lapsevanematele suveperioodiks erinevaid (kõne) arendusmänge- ja võimalusi. 

Vajadusel nõustatakse lapsevanemaid kooliminevale lapsele sobiva õppevormi valikul. 

15. KOOLI ÕPPEKAVA UUENDAMISE JA TÄIENDAMISE KORD

Kooli õppekava muutmise algatamine

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

direktorile  kirjalikku  taasesitamist  võimaldavas  vormis  koos  ettepanekute  ja  põhjendustega.

Direktor otsustab õppekava uuendamise või täiendamise vajaduse. 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 õppekava muutmise direktor.

Kooli õppekava muudatuste  ettevalmistamine

Kui  direktor  on  otsustanud  kooli  õppekava  uuendamise  ja  täiendamise  vajaduse,  siis  kutsub

direktor kokku töörühma, lähtudes põhikooli riikliku õppekava § 24 lõikes 3 esitatud sättest, kes

valmistab ette kooli õppekava muudatused.
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Kooli õppekava muudatused vormistatakse 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

Direktor  esitab  kooli  õppekava  uuendamise  või  täiendamise  eelnõu  enne  selle  kehtestamist

arvamuse andmiseks hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Arvamuse küsimisel lähtub

direktor kooli asjaajamiskorras sätestatud korrast.

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  töörühma,  kes  viib  kooli  õppekava  muudatused

vastavusse kehtiva õigusega. 

Kooli õppekava kehtestamine

Tulenevalt  põhikooli-  ja  gümnaasiumiseaduse  §  17  on  kooli  õppekava  kehtestajaks  direktor.

Kooskõlas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõikega, toimub kooli õppekava kehtestamine

käskkirjaga.

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

uuendamise või täiendamise protsess algusest peale.

Kooli õppekava muudatuste avalikustamine

Kool avalikustab, tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 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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