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1. Üldsätted 

1.1.Tallinna Juudi Kooli (edaspidi Kool) gümnaasiumi õppekava on kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse alusdokument, mis annab ülevaate kooli väärtustest ja eripärast ning on 

aluseks gümnaasiumis toimuvale õppimisele, õpetamisele ja kasvatamisele. 

1.2.Tallinna Juudi Kooli gümnaasiumi õppekava on kehtestatud põhikooli- ja 

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

”Gümnaasiumi riiklik õppekava” § 19 lõike 1 alusel, 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. 

1.3.  Kooli gümnaasiumi õppekava üldosas esitatakse: 

1)  väärtused ja kooli eripära ning kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid; 

 2) õppetöö korraldus; 

3) hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldus;  

4) üldpädevuste kujundamiseks ja õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud 

tegevused; 

 5) õppeainete vahelise lõimingu põhimõtted;  

6) liikluskasvatus; 

7) õpilasuurimuse ja praktilise töö korraldamise põhimõtted; 

8) õpilaste arengu ja õppimise toetamise ja hindamise korraldus; 

9) õpilaste teavitamise ja nõustamine, sh karjääriinfo ja nõustamise korraldamine; 

10) õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted; 

11) kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord. 

1.4. Kooli gümnaasiumi õppekava koosneb  üldosast ja lisadest. Lisades  esitatakse 

valdkonniti koondatud ainekavad. 

1.5. Õppekava on väljundipõhine, st et rõhuasetus on õpilaste poolt õppimise kaudu 

õppeprotsessi lõpuks omandatavate õpitulemuste/pädevuste omandamisel ja nende 

hindamisel. 

1.6. Kooli gümnaasiumi õppekava terviktekst on kättesaadav kooli veebilehel 

http://www.jkool.tln.edu.ee  ja paberil koolis. 

 

 

http://www.jkool.tln.edu.ee/
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2. Kooli eripära, väärtused ning kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid 

2.1. Kooli eripära 

 Kool  on ainus gümnaasiumi tüüpi  juudi kool vabariigis. Õppekava on lõimitud Iisraeli  

haridusministeeriumi poolt  koostatud õppekavaga. Koolis  õpetatakse juudi keelt, ajalugu, 

geograafiat, kirjandust, muusikat, traditsioone. Eriline on  klassiväline tegevus, mille 

aluseks on eesti ja juudi kalendritähtpäevad.  

Samuti  korraldab kool nimetatud õppeainetes aineringe. Nende õppeainete õppekavades  

arvestatakse tõsiasja, et  juudi rahva kultuuri- ja ajaloolise pärandi  väärtust säilitada ning 

anda edasi  tulevastele  juudi põlvkondadele, nii neile kes elavad Iisraelis, kui ka teistes 

riikides. Eesti ajaloo, eesti kirjanduse- ja keele tundides  käsitletakse  üldinimlikke väärtusi  

kajastavaid teemasid ja eesti  ning juudi rahva kultuuri  ühendavaid aspekte. Juudi 

õppeainete valdkonnas  pööratakse tähelepanu juudi rahva saavutustele  ajaloo, kultuuri, 

traditsioonide  ja vaimsuse  vallas. Etnilisevaheliste suhete kirju ja  mitte üheselt mõistetav 

iseloom, juudi rahva  eksisteerimistüüpide mitmekesisus teiste neid ümbritsetavate 

rahvastega. Iisraeli rahva kultuuri, keele, ajaloo ja traditsioonide õppimine loob aluse kooli 

õpilaste enese identiteedi, mis teenib nii nende väärtussüsteemi kui vaimset maailma 

tervikuna. Israeli ajaloo, kultuuri  ja kirjandusliku loomingu õpetamine  on tähtis vahend 

õpilaste  rahvuslikul ja kultuurilisel sotsialiseerimisel. 

Igal nädalal toimuvad  koolis Sabbati  tunnid.. Nendes tundides  arutletakse  probleemide 

üle, mis on seotud moraali  ja eetikaga, traditsioonide, tähtpäevade ja teiste Juudi kalendri 

tähtsündmustega. Tundidesse tuuakse sisse instseneeringuid, laule ja tantse, mänge, 

korraldatakse viktoriine ning muidugi  Sabbati tervitamine ja ära saatmine (laupäevad).  

     2.2. Kooli väärtused 

Koolipere töötas ühiselt välja kooli tegevuse aluseks olevad järgmised põhiväärtused: 

Kooli traditsioonid ja ajalugu 

Austades Eesti Vabariigi traditsioone hoiame ka elavana juudi tavasid. Väärtuste 

kujunemist ja hoidmist mõjutab oma kooli tunne, mida pakub meile kooli vilistlaskond ning 

ajalooline koolimaja. Iga koolipere liige on aktiivne osaline oma kooli ja oma riigi näo 

kujundamisel. 

Koolidemokraatia ja koostöö  

Tegutseme koos ühise eesmärgi nimel, julgeme oma arvamust välja öelda, oleme 

tolerantsed erinevate seisukohtade suhtes. Väärtustame suhtlemist ning koostööd kooli sees 

ja kooli partneritega.  

Tähtsal kohal on kooli ja kodu koostöö, lapse arendamine aktiivseks ja vastutusvõimeliseks 

ühiskonna liikmeks. 
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Kvaliteet ja turvalisus 

Väärtustame positiivset, harmoonilist, mitmekülgset ja kaasaegset õpi- ja töökeskkonda, 

mis on turvaline õpilastele ja töötajatele. Toetame erivajadustega õpilaste arengut ning 

arendame loomingulisust ja originaalsust, oma tee otsimist, süsteemsust ja pidevõpet. Me 

hoolime üksteisest ja suhtume lugupidavalt kaaslastesse. 

Õppimine ja areng 

Õpetajad ja õpilased väärtustavad isiksuse arengut õppimise ja enesetäienduse kaudu. 

Oleme uuenduslikud ning soovime kasutada kogu oma potentsiaali. Meie õppesüsteem 

toetab õppijaid heal tasemel hariduse omandamisel ning loob tugeva aluse edasistele 

valikutele elu- ja arenguteel. 

Mitmekesisuse austamine ja omanäolisus 

Meie koolis õppivate ja töötavate inimeste erinev taust ja isiksuseomadused on rikkus, mida 

kasvatavad usaldus, tolerantsus ja sõbralikkus. Meile on tähtis iga õpilane, õpetaja ja 

lapsevanem. Me soovime ise elada ja särada ning lasta ka teistel elada ja särada, hoides 

seejuures oma kooli nägu ja tunnet. 

2.3. Koolivorm 

Kooli õpilased kannavad koolivormi eesmärgiga hoida oma kooli tunnet. Koolivormi 

komponendid, mille vahel igaüks saab valida on vest, polosärk, pluus, T-särk. . 

2.4.  Gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärgid  

2.4.1.Kooli  ülesanne on toetada õpilaste integreerumist Eesti ühiskonda, arvestades juudi 

kultuuritraditsioone ja rahvuslikku identiteeti. 

2.4.2. Gümnaasiumi lõpetanud õpilane on omandanud üld-, kooliastme- ja 

ainevaldkonnapädevused. 

2.4.2. Õppe- ja kasvatuse aineüleseks eesmärgiks on gümnaasiumi riikliku õppekava § 4 

lõikes 3 esitatud üldpädevuste ja gümnaasiumi riikliku õppekava ainevaldkonnakavades 

esitatud valdkonnapädevuste kujunemine, arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 

detsembri 2006. a soovituses, „Võtmepädevuste kohta elukestvas õppes“, sätestatut. 

2.4.3. Gümnaasiumi lõpetanud õpilane on saavutanud riiklikus õppekavas esitatud 

õpitulemused. 

2.4.4.Gümnaasiumi lõpetamisel saavutatavad õpitulemused on kooskõlas 

kvalifikatsiooniraamistiku 4. tasemel kirjeldatud üldnõuetega: õpilasel, kes lõpetab 

gümnaasiumi, on ainevaldkonna- ja õppesuunaalased laiaulatuslikud faktilised ja 

teoreetilised teadmised, õppesuunaalased kognitiivsed ja praktilised oskused 

konkreetsetele probleemidele lahenduse leidmiseks ning suutlikkus juhtida ise oma 

õppimist vastavalt juhtnööridele olukordades, mida saab tavaliselt ette näha, kuid mis 
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võivad muutuda, juhendada kaaslaste tavatööd, võtta mõningane vastutus õppimise 

hindamise ja edendamise eest. 

2.4.5.Gümnaasiumi õpilastele on loodud tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, 

oskused ja väärtushoiakud, mis võimaldavad jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või 

gümnaasiumijärgses kutseõppes. Gümnaasiumi õpilastele on tagatud tingimused, mis 

võimaldavad neil leida endale huvi- ja võimetekohase tegevusvaldkonna, millega siduda 

enda edasine haridustee. 

2.4.6.Gümnaasiumiõpilased valmistatakse ette toimimiseks loova, mitmekülgse, 

sotsiaalselt küpse, usaldusväärse ning oma eesmärke teadvustava ja saavutada oskava 

isiksusena erinevates eluvaldkondades: partnerina isiklikus elus, oma kultuuri kandja ja 

edendajana, tööturul erinevates ametites ja rollides ning oma ühiskonna ja 

looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna. 

2.4.7.Gümnaasiumi õpilane, kes on läbinud kooli õppekava, omab iseseisvust, tal on 

kujunenud oma maailmapilt ning tal on valmisolek elus toime tulla, õpilasel on kujunenud 

adekvaatne enesehinnang, iseseisva õppimise ja koostööoskus, ta on tuttav edasise 

haridustee võimalustega ning on teadlik enda võimekusest, õpilasel on välja kujunenud 

kodanikuoskused, -aktiivsus ja –vastutus 

3. Õppetöö korraldus gümnaasiumis 

3.1.Õppeaasta kestab 1.septembrist järgmise aasta 31.augustini. 

3.2. Õppeaastas on kokku vähemalt 175 õppepäeva. 

3.3. Lõpuklassis on kokku vähemalt 185 õppepäeva. Lõpueksami toimumise päeval ja 

vähemalt kahel päeval enne seda õppetunde ei toimu. Lõpueksami toimumise päev ja 

sellele eelnevad kaks päeva arvatakse õppepäevade hulka. 

3.4. Õppeaastas on neli koolivaheaega üldreeglina vastavalt haridus- ja teadusministri 

kehtestatud aegadel. 

3.5. Õppeaasta koosneb kursustest. Ühe kursuse maht on 35 õppetundi. 

 

3.6.Gümnaasiumis on 63 kohustuslikku kursust kitsa matemaatika korral ning 69 kursust 

laia matemaatika korral.  

 

3.7.Õpilase minimaalne õppekoormus on gümnaasiumi jooksul 105 kursust, sh riiklikult 

kohustuslikud kursused, kooli poolt määratud kohustuslikud kursused ja valikkursused. 

 

3.8.Õppetunni pikkus on 45 minutit, võimalusel rakendatakse paaristunde. Tundide ja 

vahetundide ajad on kättesaadavad kooli kodulehel. 

 

 

3.9.Õppeainete kohustuslikud kursused 



Tallinna Juudi Kooli gümnaasiumi õppekava 

 

7 
 

         Keel ja kirjandus: 

        1) vene keel – 6 kursust; 

        2) kirjandus – 5 kursust. 

 

        Võõrkeeled: 

        1) eesti keel teise keelena – 9 kursust; 

        2) inglise keel – 5 kursust; 

 

       Matemaatika: 

1) lai matemaatika – 14 kursust; 

2) kitsas matemaatika – 8 kursust. 

 

 Loodusained: 

1) bioloogia – 4 kursust; 

2) geograafia (loodusgeograafia) – 2 kursust; 

3) keemia – 3 kursust; 

4) füüsika – 5 kursust. 

 

Sotsiaalained: 

1) ajalugu – 6 kursust; 

2) ühiskonnaõpetus – 2 kursust; 

3) inimeseõpetus – 1 kursus; 

4) geograafia (inimgeograafia) – 1 kursus. 

 

Kunstiained: 

1) muusika – 3 kursust; 

2) kunst – 2 kursust. 

 

Kehaline kasvatus: kehaline kasvatus – 5 kursust. 

 

3.10.Valikkursused 

 

     1) keel ja kirjandus:  

        ”Maailmakirjandus antiikajast 18. sajandini” – 1 kursus,  

        „ Tänapäeva vene kirjandus“ -1 kursus,  

        „ Juudi  kirjandus” – 2 kursust; 

 

3) võõrkeeled: 

     eesti keel – 3 kursust, 

           inglise keel – 7 kursust; 

 

4) matemaatika:  

    „Loogika“- 1 kursus 

         „ Planimeetria I. Kolmnurkade ja ringide geomeetria“ – 1 kursus.  

 

5)  loodusained:  

„Elementide keemia“ – 1 kursus. 

 

6) sotsiaalained 

„Juudi ajalugu“ – 2 kursust, 
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„Psühholoogia“ – 2 kursust. 

 

7) Ainevaldkondade ülene valikkursus „ 3D- modelleerimine“ – 1 kursus. 

 

8) Ainevaldkondade ülene valikkursus “Arvuti kasutamine uurimistöös“ – 1 kursus. 

 

9) Valikõppeaine „Riigikaitse“ – 2 kursust. 

 

10) Majandus- ja ettevõtlusõppe valikkursus „Majandusõpetus“ – 3 kursust. 

 

      11) Valikõppeaine „Uurimistöö alused“ – 1 kursus, 

      

 3.11. Gümnaasiumi õppeained jagunevad kohustuslikeks kursusteks ja valikkursusteks. 

         Kool kujundab oma valikkursuste ja mõne õppeaine süvaõppe kaudu, arvestades oma 

         võimalusi ja õpilaste soove. 

 

3.12. Valikkursuste muutmine võib toimuda mõjuvate põhjuste olemasolul iga õpilase puhul  

individuaalselt õppeaasta 2 esimese töönädala jooksul. 

 

3.13. Kool võimaldab õpet akadeemiline üld õppesuunal. 

 

3.14.Akadeemiline üldsuund pakub süvendatud  kirjanduse, inglise keele ning 

matemaatika ja üldkultuurilisi teadmisi, loogilise arutlemise, põhjendamise, järeldamise 

ja tõestamise oskust, arendada meeskonnatöö, ettevõtluse oskuseid. 

Õppesuuna lõpetanul on hea võimalus jätkata õpinguid meditsiini, loodusteaduste ja 

tehnilistel aladel, sotsioloogia, õigusteaduse või majanduse erialadel. 

 

3.15.Valikainete kursuste õppimise soovist järgmisel õppeaastal teavitavad 10. ja 11.klassi 

õpilased õppealajuhatajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 30.maiks. 

9.klassi õpilased esitavad valikainete õppimise soovi kirjalikku taasesitamist võimaldavas 

vormis koos gümnaasiumisse astumise taotlusega. Valikainete rühmade nimekirjad 

kinnitatakse jooksva õppeaasta 10.septembri seisuga. 
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3.16.Tunnijaotusplaan gümnaasiumis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.17. Võõrkeelte valik 

Koolis  õpetatakse A-

võõrkeelena inglise keelt. 

Vastavalt kooli 

hoolekogu  nõusolekule 

B- võõrkeelena 

õpetatakse heebrea keel.  

3.18. Eesti keeles 

õpetatakse järgmised 

õppeained:  

eesti keel, eesti kirjandus, 

eesti ajalugu, 

ühiskonnaõpetus, 

muusika, kehaline 

kasvatus, riigikaitse, 

majandus- ja 

ettevõtlusõpe . 

 

 

 

10. 

2015/ 
2016 

11. 

2015/ 
2016 

12. 

2015/ 
2016 

 

KOHUSTUSLIKUD 

ÕPPEAINED  

 

    

vene keel 2 2 2 6 

kirjandus 1 2 1 4 

eesti keel 3 3 3 9 

eesti kirjandus   1 1 

inglise keel 2 2 1 5 

matemaatika 5 

 

5 

 

4 

 

14 

 

Geograafia 

(loodusgeograafia) 

2  

 

 2 

Geograafia 

(loodusgeograafia) 

 1  1 

bioloogia 2 2  4 

keemia 2 1  3 

füüsika 2 2 1 5 

Ajalugu 

Eesti ajalugu 

1 

2 

1 2 6 

inimeseõpetus  1  1 

ühiskonnaõpetus  2  2 

muusika 1 2  3 

kunst  1 2 2 

kehaline kasvatus 2 2 1 5 

 

VALIKAINED  

    

Maailmakirjandus 

antiikajast 18. sajandini 

 

 

 
 

1 

 

 

  1 

 

 

Tänapäeva vene 

kirjandus   

 

1   1 

Elementide keemia  1  1 
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3.19. Kool võimaldab 

lisaks valikkursusi, mis 

arvestavad kooli 

omapära: heebrea keel, 

juudi kirjandus, juudi 

ajalugu.  

3.20.Ülemineku 

tingimused kitsalt 

matemaatikalt laiale 

matemaatikale ja laia 

matemaatika järgi 

õppinud õpilastel kitsale 

matemaatikale: 

kitsa matemaatika järgi 

õppinud õpilasel on soovi 

korral võimalik üle minna 

laiale matemaatikale 

pärast kolmandat kursust. Laia matemaatika järgi õppinud õpilane saab üle minna kitsale 

matemaatikale samuti pärast kolmandat kursust. Üleminek kitsalt matemaatikalt laiale ja 

vastupidi on võimalik erandkorras ka peale kolmandat kursust individuaalse õppekava 

alusel ja kokkuleppel kooliga. 

     3.21. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase vanema taotlusel ja muusikakooli nõusolekul 

võib kool arvestada gümnaasiumi õpilastel õppimist muusikakoolis muusikaõpetuse osana 

tingimusel, et see võimaldab õpilasel saavutada kooli õppekavaga määratud õpitulemusi. 

Vastav taotlus ja muusikakooli nõusolek esitatakse kooli direktorile kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis hiljemalt õppeaasta alguseks.  

    3.22. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase vanema taotlusel ja koolitaja nõusolekul võib  

kooli 4.kooliastmes arvestada õppetöö osana võõrkeelte ja kunsti õppimist koolitusluba 

omavas firmas ning osalemist sporditreeningrühmades spordiklubides väga hea 

sporditulemuste saavutades spordiklubi vastava taotluse esitamisel ja tingimusel, et see 

võimaldab õpilasel saavutada kooli õppekavaga määratud õpitulemusi. Vastav taotlus ja 

koolitaja nõusolek esitatakse kooli direktorile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 

hiljemalt õppeaasta alguseks. Kursusehinded pannakse sellisel juhul välja õpetust läbiviiva 

firma tõendi alusel. 

    3.23. 11.klassis toimub koolieksam. Koolieksami materjalid koostab aineõpetaja, 

kooskõlastab need ainekomisjoni esimehega ja esitab direktorile kinnitamiseks vähemalt 

kaks nädalat enne eksami toimumist.  

3.24. 11. klassi õpilane, kelle koolieksami hinne on „puudulik“ või „nõrk“, peab 

klassikursuse lõpetamiseks sooritama järeleksami hiljemalt jooksva õppeaasta 25.augustiks. 

eesti keel 1 1 1 3 

inglise keel 2 2 3 7 

VeebiDisain  1  1 

majandus-ja 

ettevõtlusõpe 

 2  2 

Riigikaitse,  

Praktiline õpe välilaagris 

2   2 

juudi ajalugu 1 1  2 

juudi kirjandus 1 1  2 

psühholoogia 1  1 2 

uurimistöö koostamine 1   1 

Uurimistöö alused" 1   1 

3D- modelleerimine   1 1 

Loogika 

         „  

1   1 

Planimeetria 

Kolmnurkade ja ringide 

geomeetria 

 1  1 
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 4. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldus   

   4.1. HEV õpilane on õpilane, kelle 

• andekus, 

• õpiraskused, 

• terviseseisund, 

• puue, 

• käitumis- ja tundeeluhäired, 

• pikemaajaline õppest eemalviibimine või 

• kooli õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi 

• õppe sisus, 

• õppeprotsessis, 

• õppe kestuses, 

• õppekoormuses, 

• õppekeskkonnas (nagu õppevahendid, õpperuumid, suhtluskeel), 

• taotletavates õpitulemustes või õpetaja poolt klassiga töötamiseks koostatud töökavas. 

 

4.2. Direktor on määranud haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordinaatoriks 

õppealajuhataja, kelle ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu  

toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide ja õpetajate vahel ning andekate 

õpilase korral kaasatakse koostöösse ka andeka õpilase juhendaja. 

4.3. Individuaalse õppekava koostamine 

Individuaalsele õppekava koostamisel kaasatakse õpilane või piiratud teovõimega õpilase 

puhul vanem ning vajaduse kohaselt õpetajaid ja tugispetsialiste. 

Individuaalsele õppekavale üleviimine vormistatakse käskkirjaga, märgitakse õpilasraamatu 

õpilase leheküljele andmed individuaalse õppekava rakendamise kohta ning individuaalse 

õppekava alusel õppiv õpilane kantakse klassipäeviku üldnimekirja vastava märkega.   

4.4. Tervislikel põhjustel gümnaasiumis koduõppel oleval õpilasele koostatakse individuaalne 

õppekava ning tema õppekoormust võib vähendada kuni kaheksa kursuse võrra iga arvestusliku 

koduõppel viibitud õppeaasta kohta. 

4.5. Andekate õpilaste toetamine 

Töös andeka õpilasega korrastab õpetaja regulaarselt õppekavas määratletud tegevusi nii, et 

andekad õpilased saaksid töötada tempos ja tasemel, mis vastab nende võimetele, julgustavad 

õpilasi silma paistma, olema loovad ja tootlikud. Andekale õpilasele koostatakse tema arengu 

toetamiseks vajadusel individuaalne õppekava ning rakendatakse täiendavat juhendamist 

aineõpetaja poolt või teiste vastava valdkonna spetsialistide poolt. Andekat õpilast innustab 

aineõpetaja osalema olümpiaadidel, ainevõistlustel, ainealastes huviringides, projektitöödes, 

huvikoolis. 
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4.5.1.Andeka õpilase toetamine ainetunnis: 

• keerukama raskusastmega ja ainekava laiendavate ülesannete lahendamine; 

• teise õppija õpetamine; 

• õpetaja abistamine lisamaterjalide ettevalmistamisel. 

Andeka õpilase tunniväline toetamine: 

• ettevalmistav töö olümpiaadideks, konkurssideks; 

• osalemine koolivälistel õpilasvõistlustel; 

• huvikool, teaduskool. 

 Andekate õpilaste väljaselgitamisel lähtutakse  väga heade tulemuste saavutamisest Tallinna 

linnas, üleriigilistel või rahvusvahelistel aineolümpiaadidel, konkurssidel või võistlustel. 

5. Üldpädevuste kujundamiseks ja õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud 

tegevused 

5.1. Üldpädevused on ainevaldkondade ja õppeainete ülesed pädevused, mis on olulised 

inimeseks ja kodanikuks kasvamisel. Need kujunevad kõigi õppeainete kaudu ning tunni- ja 

koolivälises tegevuses. 

5.2. Üldpädevuste kujunemist jälgivad ja suunavad õpetajad omavahelises koostöös ning kooli 

ja kodu koostöös 

 

 

5.3. Üldpädevused on: 

5.3.1. 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. 

5.3.2. Sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus ennast teostada; toimida aktiivse, teadliku, 

abivalmi ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; 

teada ja järgida ühiskondlikke väärtusi ja 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. 
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5.3.3. Enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid 

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

eluviise; lahendada suhtlemisprobleeme. 

5.3.4. Õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda individuaalselt ja rühmas ning 

hankida õppimiseks, hobideks, tervisekäitumiseks ja karjäärivalikuteks vajaminevat teavet; 

planeerida õppimist ja seda plaani järgida; kasutada õpitut erinevates olukordades ja probleeme 

lahendades; seostada omandatud teadmisi varemõpituga; analüüsida oma teadmisi ja oskusi, 

motiveeritust ja enesekindlust ning selle põhjal edasise õppimise vajadusi. 

5.3.5. 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, kasutades korrektset 

viitamist, kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ja väljendusrikast 

keelt ning kokkuleppel põhinevat suhtlemisviisi. 

5.3.6. 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. 

5.3.7. Ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja ellu viia, kasutades omandatud teadmisi 

ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi, 

aidata kaasa probleemide lahendamisele; seada eesmärke, koostada plaane, neid tutvustada ja 

ellu viia; korraldada ühistegevusi ja neist osa võtta, näidata algatusvõimet ja vastutada 

tulemuste eest; reageerida loovalt, uuendusmeelselt ja paindlikult muutustele; võtta arukaid 

riske. 

5.3.8. Digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti 

muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes; 

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

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

kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd 

erinevates digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma 

privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja 

väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus. 

  

5.4. Üldpädevuste kujundamine 

5.4.1. Väärtuspädevust kujundatakse 

 kõikide õppeainete tundides; 

 ülekooliliste ürituste kaudu (nii neid korraldades kui neist osa võttes); 
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 erinevatel kultuurisündmustel osalemise kaudu; 

 projektides osalemise abil. 

5.4.2. Sotsiaalne pädevus saavutatakse õppeprotsessis. 

Sotsiaalse pädevuse saavutamiseks: 

 arendatakse õpilastes kriitilist mõtlemist; 

 arendatakse koostööoskust, suunatakse õpilasi aktiivselt osalema õppeprotsessis 

(rühmatöö, paaristöö, diskussioonid, simulatsioonid, rollimängud, esseede-referaatide 

kirjutamine,esitlused, projektid); 

 õpetatakse orienteeruma ühiskondlikus elus, mõistma ühiskonna tänapäeva ja mineviku 

nähtusi; 

5.4.3.Enesemääratluspädevuse saavutamiseks suunatakse õpilasi: 

 analüüsima ja andma hinnangut enda ja kaasõpilaste tööle; 

 osalema arenguvestluste protsessis, kus õpilane oskab tagasiside põhjal seada eesmärke 

 edasiseks arenguks; 

 järgima ohutus- ja hügieeninõudeid; 

 täitma kodukorra nõudeid; 

 järgima tervislikke eluviise. 

5.4.4.Õpipädevust kujundatakse  kõikides ainetundides, aineõpetajate ning klassijuhataja 

kaasabil. 

 5.4.5.Suhtluspädevust kujundatakse erinevatel koolisisestel- ja välistel loomingulistel 

eneseväljendamist arendavatel üritustel osalemisega;  erinevates projektides osalemisega ning 

koostöös raamatukoguga. 

 5.4.6.Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus – suutlikkus kasutada 

matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis 

elu- ja tegevusvaldkondades. 

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalaste pädevuste elluviimiseks: 

 äratatakse huvi matemaatika vastu erinevate õppemeetoditega, arendatakse suutlikkust 

 hinnata kriitiliselt ja loogiliselt lahendatud ülesande vastust; 

 arendatakse oskust planeerida ülesannete reaalset ja ratsionaalset lahenduskäiku; 

 harjutatakse graafiliselt väljendatud andmete lugemist; 

 arendatakse oskust kasutada statistilisi andmeid ja teostada nende abil statistilist 

analüüsi; 

 õpetatakse kasutama IKT võimalusi (programme) ülesannete modelleerimisel ja 

lahendamisel; 

 arendatakse loogilist mõtlemist ning oskust rakendada matemaatilisi teadmisi 

igapäevaelus. 
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5.4.7. Ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud 

teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid 

võimalusi; seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja 

vastutada tulemuste eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske. 

Ettevõtlikkuspädevuse arengut koolis toetavad: 

 õpilasesindus; 

 projektitööd; 

 uurimistööd; 

 korraldatud ühisüritused; 

 huvitegevus tervikuna. 

Ettevõtlikkuspädevuse saavutamiseks suunatakse õpilasi: 

 planeerima ühisüritusi ja vastutama endale võetud ülesannete eest; 

 püstitama eesmärke ja neid ellu viima; 

 nägema probleeme ja leidma võimalusi nende lahendamiseks; 

 tegema eneseanalüüsi; 

 näidama üles aktiivsust, omaalgatust; 

 julgustatakse riskima innovaatiliste ideedega; 

 aktsepteerima kaasõpilaste tegemisi, oskama teha koostööd 

Gümnaasiumiastmes läbivad kõik õpilased kursuse „Majandus- ja ettevõtlusõpe“. 

5.4.8.Digipädevuse arendamiseks on järgmised kursused „3D-modelleerimine“, „WEB 

dizain“, „Arvuti kasutamine uurimistöös“. 

Digipädevuse saavutamiseks suunatakse õpilasi: 

 kasutama õppetööks sobilikke digivahendeid ja –keskkondi; 

 osalema digitaalses sisuloomes, sh aineõppes, kooliraadios, koolitelevisioonis, valla 

 ajalehes; 

 kasutama digivahendeid ja –võtteid probleemilahenduseks; 

 järgima turvalise internetikasutuse reegleid. 

 5.5.Õpilase arengu toetamiseks, mitmekesiste õppimisvõimaluste ja õpikogemuste    

pakkumiseks ning erinevate õppeainete ja läbivate teemade lõimimiseks korraldatakse koolis 

ainealaseid üritusi, õppekäike ja viiakse läbi projekte. 

5.6.Arvestades õpilase individuaalsust, kasutatakse ainetundides diferentseeritud 

õpiülesandeid, mille sisu ja raskusaste võimaldavad õpilastel sobiva pingutusastmega õppida. 

Tundides kasutatakse nüüdisaegset ja mitmekesist õppemetoodikat, -viise ja -vahendeid. 
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5.7. Õpet korraldatakse ka väljaspool kooliruume (kooliõues, looduses, muuseumides, 

arhiivides, keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes ja asutustes) ning virtuaalses 

õppekeskkonnas. 

5.8.  Projekti-, õues- ja muuseumiõppeks ning ekskursioonideks ja õppekäikudeks vajaliku aja 

kavandab õpetaja oma töökavas. 

5.9.  Koolis on õpilase individuaalse arengu tagamiseks loodud õppekava täitmist toetavad 

huvialaringid: 

 muusikaring, 

 robootika, 

 draamaring, 

 malering, 

 mäluring, 

 juudi keele ring, 

 eesti keele ring, 

 inglise keele ring. 

 

5.10.Huvialaringide töö põhieesmärgiks on aidata kaasa õpilaste mitmekülgsele arengule. 

Alleesmärgiks on õpilastes muusikaliste, keelealaste, käeliste, arvutialaste oskuste ja 

teadmiste, esinemisoskuste ja julguse võimaldamine ning arendamine. Samas on 

huvialaringide ülesandeks sisustada õpilaste vaba aega ja pakkuda enese täiendamise 

võimalusi. 

 

5.11.Huvialaringid täiendavad klassivälist tööd. Ringi tegevuse väljundiks on esindada kooli 

erinevatel võistlustel, kontsertidel ja konkurssidel. Samuti võimaldab huvialaringide tegevus 

õpilastel kaasa lüüa klassivälise töö korraldamisel. 

 

5.12.Õppekava täitmiseks tehakse koostööd erinevate partneritega – nii koolisiseselt kui ka 

väljaspool kooli. 

 

5.13.Koolil koostööpartneriteks on Eesti Juudi kogukond, ORT; lisaks teeme koostööd ka teiste 

koolidega: Tallinna Reaalkool, Viimsi kool. 

 

5.14. Ülekoolilised traditsioonilised üritused 

Ülekoolilised üritused mitmekesistavad õppekeskkonda, toetavad üldpädevuste kujunemist 

ning läbivate teemade omandamist. 

Kooli traditsioonid on esmalt juudi rahvuslikud traditsioonid. Koolis tähistatakse igal aastal 

kõiki juudi pühi. Igal reedel viiakse läbi sabbati tunnid. Kõikidel traditsioonilistel kooli- ja 

juudiüritustel peavad poisid kandma spetsiaalset peakatet - pigimütsikest. Juudi õppeainete 

õpetamine toimub vastavuses juudi rahvuslike traditsioonidega, mis on tähtsaks komponendiks 

kasvatusprotsessis.  

• Rosh ha shana – Uus aasta  

• Jom Kippur  - Suur  Lepiuspäev 

• Sukkot  – Lehtmajadepüha  

• Simhat  Tora – Rõõm Käsuõpetusest  

• Hannuka  

• Tu Bishvat  - Puude  Püha 
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• Purim – Vabanemise  Püha 

• Aastapüha 

• Paasa, heebrea keeles pesah, on esimene kolmest Jeruusalemma palverännakupühast. 

• Holokausti päev 

• Mälestuspäev 

• Iseseisvuspäev 

• Lag Ba – Omer  

• Nädalatepüha  - Shavuot 

 

5.15. Klassiväline töö koolis toimub vastavalt plaanile, kuhu on sisse lülitatud nii juudi kui ka 

Eesti Vabariigi tähtpäevad ja pühad. 

 

5.16. Klassivälise töö  eesmärgid: 

• õpilaste mitmekülgne vabaaja sisustamine, omaalgatuste toetamine ning ürituste ja  

koostegemiste vaimne, kultuuriline ja füüsiline arendamine. 

• õpilaste silmaringi laiendamine; 

• vaba aja planeerimise oskuse õppimine; 

• eneseväljendusoskuse arendamine, läbi mitmekülgsete ja praktiliste tegevuste kaudu; 

• andekate õpilaste potentsiaali arendamine ja huvi äratamine erinevate teadmiste vastu; 

• juudi kultuuri tavade õppimine ja järgimine; 

• meeskonnatöö oskuste kujundamine, kohuse- ja vastutustunde kasvatamine; 

• eesti ühiskonda lõimumisele kaasa aitamine. 

 

5.17. Kool toetab igati projektides, olümpiaadidel, konkurssidel jm. õpilase enesearendamise 

ja ühtlasi kooli esindamisega seotud tegevust ning osutab igakülgset kaasabi vastavalt 

võimalustele ja vajadustele. 

 

5.18. Koolis lähtutakse ülekooliliste, koolidevaheliste, rahvusvaheliste projektide 

kavandamisel ja osalemisel eelkõige kooli põhieesmärkidest ja traditsioonidest. 

 

5.19. Projektid kavandatakse üldjuhul enne õppeaasta algust. Projektide täpsemad kirjeldused 

esitatakse projektide kavades. 

 

5.20. Projekte võivad algatada ka õpilasesindus ja kooli hoolekogu. Kavandatud ülekooliline 

tegevus on sätestatud kooli üldtööplaanis. 

 

5.21. Ülekoolilised projektid (Eesti ja Iisraeli riiklikud tähtpäevad, eesti ja juudi 

rahvakalendritähtpäevad) toetavad suhtlus- ja ettevõtlikkuse ning sotsiaalsete ja 

väärtuspädevuste omandamist. 

 

5.22. Koolidevahelistes projektides osalemisel soovib kool keskenduda õpilastes 

väärtuspädevuste, sotsiaalsete pädevuste, õpipädevuste, suhtluspädevuste ja 

ettevõtlikkuspädevuste arendamisele. 

 

5.23. Traditsioonilised koolidevahelised projektid on:  

• õpilastevahetus Viimsi kooliga; 

• ühisüritused sõpruskoolidega. 

 

5.24. Traditsioonilised rahvusvahelised projektid on: 

• projektid vastavalt Iisraeli Haridus ja Teadusministeeriumi programmi Hevciba; 
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• ülemaailmse ORT-i projektid; 

• rahvusvaheline projekt Iisraeli Haridus ja Teadusministeeriumi programm Masa Shorashim 

ning Eesti Juudi Kogukonna  projektid. 

 

6. Õppeainete vahelise lõimingu põhimõtted 

 

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

õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. 

 

6.2.  Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa 

järgimisel, õppeainete, koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste rõhuasetuste, 

õppeülesannete ning - viiside abil. 

 

6.3. Õppeainete lõimingu viisid: 

1) Ainetevahelised seosed 

Ainetevaheliste seoste puhul kasutatakse ühe õppeaine sisu, et aidata õpetada või kinnistada 

materjali mõnes teises aines. 

2) Ajaline kooskõla 

Ajaliselt seostatakse erinevaid õppeaineid, et ühes aines õpitu toetaks teis(t)es õppeaine(te)s 

õpitavat. 

3) Teemakeskne lõiming 

Õpetuse lõimimine erinevate õppeainete ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, 

õppeülesannete ja -viiside abil. Sellisteks õppeülesanneteks võivad olla näiteks ühe õppeaine 

või ainevaldkonna piire ületavad õpilasuurimused,  projektid jms, mis nõuavad 

õpilastelt oskust kasutada mitmetest erinevatest õppeainetest pärinevaid teadmisi ja oskusi. 

 

7. Liikluskasvatus 

 

7.1. Vastavalt „Liiklusseadusele“ 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. 

 

7.2. Kooli rolliks on vastavalt „Liiklusseadusele“ § 4 lg 2 viia läbi laste liikluskasvatust ja 

valmistada neid ette ohutuks liiklemiseks. 

 

7.3.  Kooli poolt läbiviidav liikluskasvatus toimub kooskõlas Vabariigi Valitsuse 20.10.2011. 

a määrusega nr 136 „Laste liikluskasvatuse kord“. 

 

7.4. Vabariigi Valitsuse 20.10.2011. a määruse nr 136 „Laste liikluskasvatuse kord“ § 6 

tulenevalt on kooli õppekavas määratletud liikluskasvatuse üldised teemad ja nende käsitlemise 

ulatus. Liikluskasvatuse läbiviimisel arvestatakse lapse iga ja tema rolle liikluses. 

Liikluskasvatus koolis toimub kooli õppekava ja üldtööplaani alusel. Kooli õppekavas 

määratakse kooliastmeti kindlaks liikluskasvatuse teemad, mis tulenevad riikliku õppekava 

läbivast teemast „Tervis ja ohutus”.  

 

7.5. Klassi- ja aineõpetajate töökavades määratletakse liikluskasvatuse detailiseeritud teemad, 

mida käsitletakse integreerituna ainetundides. 
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7.6. Väljaspool õppetundi toimuvad liikluskasvatust toetavad tegevused kavandatakse kooli 

üldtööplaanis ja nende läbiviimise eest vastutab kooli juhtkond. 

 

7.7. Gümnaasiumi kooliastmel on liikluskasvatuse eesmärgiks: 

1) õigete ohutust tagavate hoiakute kujundamine, mis loob eelduse ohutu käitumise 

väärtustamisele; 

2) gümnaasiumis ohutusalane õpetus laiendab ja süvendab põhikoolis omandatud 

ohutusalaseid hoiakuid, teadmisi, oskusi ja vilumusi. 

 

7.8. Gümnaasiumi lõpuks õpilane:  

 väärtustab ohutust, on teadlik riskikäitumise tagajärgedest; 

 oskab hinnata ohuteguri suurust, teadvustab õnnetuse ahelreaktsiooni võimalikkuse; 

 oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid; 

 mõistab ohtlike ainete tähistuse põhimõtteid; 

 oskab tulekahju korral tegutseda, teisi aidata ja juhendada, anda esmaabi tulekahjus 

kannatanule; 

 teab, et pidurdus- ja peatumisteekonna pikkus sõltub sõiduki kiirusest, tee- ja 

ilmastikuoludest (vihm, lumi, jää); 

 oskab abistada ja anda esmaabi uppumisohtu sattunud inimesele; 

 tunneb liikluseeskirja nõudeid jalakäijale ja juhile; 

 on seaduskuulekas ning tal on oskused, mis toetavad tema enda ja teiste liiklejate 

toimetulekut ja ohutust erinevates liiklusolukordades nii jalakäijana, sõitjana kui ka 

juhina; 

 oskab leida ja omab ülevaadet ohutusalastest kampaaniatest, oskab tuua võrdlusi teiste 

riikidega; 

 oskab koostada riskianalüüsi silmas pidades kooliümbruse (liiklus)keskkonda, teeb 

ettepanekuid ohutuse suurendamiseks.  

 

 

 

 

8. Õpilasuurimuse korraldamise põhimõtted 

 

8.1. Õpilasuurimus on õpilase või õpilaste poolt õppekava raames ette valmistatud kirjalik 

töö. 

Õpilasuurimus põhjendab probleemivalikut, annab ülevaate uurimuse taustast, püstitab 

uurimisküsimused, põhjendab meetodi valikut, kajastab andmeid ja tõendusmaterjali 

kogumist, kirjeldab tulemusi ning esitab tulemuste analüüsi, järeldused ja kokkuvõtte, 

kasutatud allikate loetelu ning resümee eesti ja võõrkeeles. Õpilasuurimus on algupärane, 

objektiivne ja süsteemne ning uurimuse tulemused on tõendatavad, mõtestatud ja 

selgitatud. Õpilasuurimus kajastab õpilase uurimistulemusi ja seisukohti ning ei piirdu 

üksnes refereerimisega. 

 

      8.2 Gümnaasiumiastme uurimistöö teema «Vaimne pärand kui kogukonna 
kultuuriidentiteedi eripõlvkondade vahelise ühtsustunde looja. Ida-Euroopa riikide juudi 
kogukondade näitel  ja project „Masa sorasim  “ arvestab Tallinna Juudi Kooli eripära. 
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8.3. Õpilasuurimuse ettevalmistamisel ja hindamisel on eesmärgiks õpilase loova 

eneseväljenduse, koostöö ja iseseisvalt töötamise oskuse arendamine ning järgmiste 

oskuste omandamine: 

1) uuritava probleemi või loodava praktilise töö kohta taustinformatsiooni ja andmete 

kogumise ja analüüsimise oskus; 

2) teoreetiliste teadmiste praktilise rakendamise oskus; 

3) töö eesmärgi ja probleemile vastavate uurimisküsimuste sõnastamise ning sobiva 

meetodi 

ja analüüsivahendite valimise ja rakendamise oskus; 

4) tegevuse ajalise kavandamise ja kavandatu järgimise oskus; 

5) teadusteksti koostamise (eelkõige õpilasuurimuse puhul) oskus; 

6) oma tegevuse ja töö analüüsimise oskus; 

7) töö korrektse vormistamise oskus; 

8) kokkuvõtte ja resümee koostamise oskus; 

9) töö kaitsmise oskus. 

 

8.4.  Õpilasuurimuse ettevalmistamine on õpilasuurimuse kavandamine, läbiviimine ja 

kirjalik vormistamine juhendatud õppeprotsessis. 

 

8.5.  Õpilasuurimusliku ja praktilise tegevuse etapid: 

1) Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ajakava igaks õppeaastaks kehtestab 

kooli direktor käskkirjaga. 

Direktori käskkirjaga moodustatakse koolis õpilasuurimuse kaitsmise komisjon. Komisjon 

koosneb esimehest, liikmetest ja sekretärist. Komisjoni esimehe ülesandeks on uurimusliku 

tegevuse terviklik korraldamine ja ettevalmistamine (nõuded referaatidele, avastusliku ja 

eksperimentaalse tegevuse läbimõeldud tegevuse korraldamine koolis kõiki kooliastmeid 

läbivalt ja mis tagab õpilastele tutvumise erinevate uurimismeetoditega). 

 

2) Õpilased valivad alateema.   

 

3) Juhendaja tutvustab õpilasele uurimistöö vormistamise juhendit ning uurimistöö näidist.  

 

4) Juhendaja annab õpilasele lugemiseks õppematerjali valitud teema kohta. Lugemiseks 

antud materjal annab ülevaate probleemidest valitud alateema osas. Materjali andes peab 

õpilane saama vajaliku kirjanduse loetelu, samuti viited olulistele peatükkidele või 

lehekülgedele. Juhendaja  teeb õpilasele tee selle kirjanduse juurde jõudmisel 

võimalikult lihtsaks: võimalusel võiks ise anda sobiva kirjanduse, juhendada kus 

raamatukogus mingi kirjandusallikas asub või anda konkreetse veebi lehekülje aadressi, 

kus saab vajaliku kirjandusallikaga tutvuda. Seega, õpilane otsib kirjanduse juhendaja 

aktiivsel kaasabil ja seejärel tutvub teiste tehtuga. 

 

5) Kui antud uurimisvaldkonnas on teiste tehtuga tutvutud, teeb õpilane koos juhendajaga 

valiku, millisele aspektile valitud teema raames keskendutakse ning sõnastatakse 

uurimistöö teema, määratletakse probleem ja ülesanded. 

 

6) Õpilane koostab koos juhendajaga tegevuskava ülesannete lahendamiseks. Sisuliselt 

lepitakse kokku koostööprotsessis. Juhendaja juhtimisel arutletakse teemal, milline on nii 

juhendaja ja juhendatava vastutus ja mida kumbki ja millal tegema peab. Vajadusel tuleb 

kalendaarset plaani töö käigus korrigeerida või tuleb eesmärke vähendada. 
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7) Õpilane koostab tutvutud kirjanduse põhjal referaadi, kirjeldades teiste tehtut. See on 

uurimistöö esimene osa ning aluseks peatükkide Sissejuhatus ja Kirjanduse ülevaade 

koostamisel. Juhendaja tutvub referaadiga ja vajadusel täiendab seda või annab täiendavaid 

juhiseid, arutades õpilasega need läbi. Sõnastatakse koostöö õpetajaga uurimisküsimused 

ja/või hüpoteesid. Praktilise töö teostamisel on siin tegemist tausta uurimisega. 

 

8) Õpilane viib läbi uurimuse ja teostab praktilise töö, mille üks osa on väljasõit. 

 

9) Õpilane vormistab saadud tulemused ja esitab need juhendajale. Juhendaja tutvub 

saadud tulemustega ning vajadusel kavandatakse ja viiakse läbi täiendavad uuringud. 

 

10) Tulemuste põhjal vormistavad õpilane ja juhendaja järeldused, tulemuste tõlgendused, 

kokkuvõtte. 

 

11)  Õpilane vormistab uurimistöö kirjaliku kokkuvõtte. 

 

Uurimistöö struktuur: 

 Tiitelleht 

 Resümee eesti keeles  

 Sisukord 

 Sissejuhatus 

 Töö põhiosa (peatükid ja alapeatükid) 

 Kirjanduse ülevaade 

 Uurimis materjal ja metoodika 

 Tulemuste analüüs ja arutelu 

 Kokkuvõte 

 Resümee võõrkeeles 

 Kasutatud kirjanduse loetelu 

 Lisad (vajadusel). 

  

8.6. Juhendaja tutvub uurimistööga kirjaliku kokkuvõttega ja viib sisse korrektiivid.  

 

8.7. Õpetaja annab lõplikult vormistatud tööle heakskiidu. 

 

8.8. Uurimistöö esitatakse uurimistööde kaitsmise komisjonile ning 

direktor määrab retsensendi. Juhendaja esitab uurimistöö retsensendile. Retsensendi 

ülesanne on hinnata uurimistöö 

 sisu, sh uurimistöö vastavust teemale, seatud eesmärkide saavutamist, meetodite 

valikut ja rakendatust; 

 vormi, sh referatiivse ja uurimusliku osa tasakaalu, töö liigendatust, 

vormistamisnõuete täitmist, tööd allikatega ning keelelist korrektsust ja 

eneseväljendusoskust. 

   

    8.9. Retsensioon esitatakse õpilasele ja õpilane valmistab koos juhendajaga ette uurimistöö    

kaitsekõne. 

 

   8.10. Juhendaja koostab omapoolse hinnangu õpilase tegevusele õpilasuurimuse 

ettevalmistamisel. 
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  8.11.  Toimub uurimistööde kaitsmine vastava reglemendi alusel. 

  Õpilane esitab uurimistöö kaitsekõne etteantud struktuuri alusel. 

 

8.12. Õpilasuurimuste hindamine 

Hinnatakse järgimisi valdkondi: 

 uuritava probleemi või loodava praktilise töö kohta taustinformatsiooni ja andmete 

kogumise ja analüüsimise oskust; 

 teoreetiliste teadmiste praktilise rakendamise oskust; 

 töö eesmärgi ja probleemile vastavate uurimisküsimuste sõnastamise ning sobiva 

 meetodi ja analüüsivahendite valimise ja rakendamise oskust; 

 tegevuse ajalise kavandamise ja kavandatu järgimise oskust; 

 teadusteksti koostamise (eelkõige õpilasuurimuse puhul) oskust; 

 oma tegevuse ja töö analüüsimise oskust; 

 töö korrektse vormistamise oskust; 

 kokkuvõtte ja resümee koostamise oskust; 

 töö kaitsmise oskust. 

 

8.13. Uurimistöö kirjalik kokkuvõte säilitatakse kooli elektroonilise baasis. 

 

 

9. Õpilaste arengu ja õppimise toetamise ja hindamise korraldus 

 

9.1. Õpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse korral kohandavad 

õpet õpilase vajaduste kohaselt. Õpilase võimete ja annete arendamiseks  selgitatakse välja 

õpilase individuaalsed õpivajadused, valitakse sobivad õppemeetodid ning korraldatakse 

vajaduse korral diferentseeritud õpet. 

 

9.2. Õpilase individuaalsuse toetamise põhimõtted: 

• erinevate vajaduste võimalikult varajane märkamine; 

• õpilase erivajaduste määratlemisel kohene tugiteenuste rakendamine; 

• õpilase vajadustest lähtuvalt soodsa arengukeskkonna loomine; 

• õpilase ja perekonna kaasamine arendus/õpetustegevusse, sh nõustamine, 

• juhendamine (sh arenguvestlused), 

• spetsialistide kaasamine arendus/õpetustegevusse, 

• koostöö kooli pidajaga. 

 

9.3. Kool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste 

saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde. 

 

9.4. Arenguvestluse läbiviimine  

9.4.1. Õpilase arengu toetamiseks korraldab klassijuhataja arenguvestluse, millesse vajadusel 

kaasatakse ka aineõpetajad.  

 

9.4.2. Arenguvestlus on õpetaja, õpilase ja lapsevanema vaheline usalduslik arutelu, mille 

käigus tehakse koostööd lapse arendamiseks. Leitakse parimad võimalused lapse arenguks 

soodsate tingimuste loomiseks ning kasutatakse maksimaalselt ära lapse arengupotentsiaal. 

Ennetatakse võimalikke õppimis- ja käitumisraskusi ning rõhutatakse koolipoolset positiivset 

hoiakut ja igakülgset abi õpilasele. Arenguvestlus põhjal õpilane korrigeerib oma arengu 

eesmärgid. 
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9.4.3. Õpilastega läbiviidava arenguvestluse eesmärgid on: 

• õpilase järjepideva enesehindamise arendamine, 

• oma õppetöö jälgimine ja seatud eesmärkide täitmise eest vastutamine, 

• oma õppetöö analüüsimine ja saavutuste analüüsimine õppeaineti, 

• valikute tegemise võimaluste rohkendamine edasisel haridusteel, 

• info andmine lapse toimetuleku kohta koolis, 

• kaasa aitamine õpilase enda püstitatud eesmärkide saavutamisele, 

• praktiliste koostöövõimaluste leidmine lapse arendamisel. 

 

9.4.4. Arenguvestlust viiakse läbi regulaarselt üks kord aastas vastavalt klassijuhataja ja 

lapsevanema eelnevale kokkuleppele. Vajadusel või raskuste ilmnemisel võib arenguvestlusi 

korraldada ka sagedamini ja siis määratakse ka lühemad arenguperioodid. 

 

9.4.5. Kui õpilane saabub õppeaasta keskel teisest koolist, siis toimub erakorraline 

arenguvestlus õpilasega kuue kuu möödudes. Klassijuhataja vahetumisega kehtivad kõik 

õpilasega tehtud kokkulepped kuni järgmise arenguvestluseni. Uus klassijuhataja on 

kohustatud aktsepteerima kõiki õpilase arenguga seotud kokkuleppeid. Õpilase lahkumisel 

koolist kehtivad edasi kõik arenguvestlust puudutavad konfidentsiaalsuse nõuded. 

 

9.4.6. Arenguvestluse materjalid (õpilase vastused küsimustele, klassijuhataja märkmed 

vestluse käigus jm), samuti vestlusel räägitu on konfidentsiaalsed ja neid ei tohi avaldada 

kolmandatele isikutele ilma kõigi osapoolte eelneva nõusolekuta. 

 

9.4.7. Arenguvestluste protsessi koordineerib ja vastutab nende toimumise eest 

õppealajuhataja. Arenguvestluse valmistab ette ja viib läbi klassijuhataja. Vastutus kõikide 

protseduurireeglite täitmise eest lasub klassijuhatajal. Arenguvestluse läbiviimise kuupäeva 

lepib personaalselt õpilasega ja lapsevanemaga kokku klassijuhataja. 

 

9.5. Hindamise korraldus  

9.5.1. Hindamise alused 

Hindamine kui õpetamise ja õppimise lahutamatu osa on süstemaatiline teabe kogumine 

õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine, mis on aluseks edasise 

õppe kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid 

ja viise, PGS § 19-22. 

 

9.5.2.  Hindamise eesmärgid: 

1) toetada õpilase arengut; 

2) anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta; 

3) innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima; 

4) suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee 

valikul; 

5) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel; 

6) anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning põhikooli lõpetamise otsuse tegemiseks. 

 

9.5.3.Gümnaasiumis hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi. 

 

9.6.  Hindamisest teavitamine 

 

8.6.1. Õpilasel on õigus saada teavet hindamise korralduse ning saadud hinnete ja 
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hinnangute kohta. Õpilasel on õigus teada, milline hinne või hinnang on aluseks 

kokkuvõtvale hindele ja hinnangule. Hindamise korraldus ning õpilaste ja vanemate 

hinnetest  teavitamise kord on esitatud kooli kodukorras. 

 

9.6.2. Kooli hindamise korraldus on kättesaadav lapsevanemale, õpilase seaduslikule 

esindajale, õpilasele ja õpetajale kooli koduleheküljel ning seda tutvustatakse 

lastevanemate koosolekul. 

 

9.6.3. Õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele aineõpetaja õppeaasta 

või ainekursuse algul ja vastavalt vajadusele. 

 

9.6.4. E-kooli kaudu saab õpilane ja vanem teavet õppesisu, koduste õppeülesannete, 

õppeedukuse, puudumiste, hilinemiste, käitumise  kohta ning jooksvat informatsiooni. 

 

9.6.5.Tunnijaotusplaanid, koolis pakutavate huviringide nimistu, aineõpetajate 

konsultatsiooniajad ja muu õppekorraldust ning tugiteenuseid puudutav info on kättesaadav 

kooli kodulehel. 

 

9.6.6.  Kokkuvõtvad hinded tehakse lapsevanemale teatavaks  e-päeviku kaudu. 

 

9.7. Teadmiste ja oskuste hindamise korraldus 

 

9.7.1.Koolis kasutatakse kujundavat hindamist,  s.o õppimise protsessi toetav hindamine,  ja 

ning õpitulemuste hindamine, s.o kokkuvõtvat hindamist.  

 

9.8. 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. 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. 

 

9.8.1. 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. 

 

9.8.2. Õpilane kaasatakse enese ja kaaslaste hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke 

seada  ning  oma  õppimist ja  käitumist  eesmärkide  alusel   analüüsida  ning tõsta 

õpimotivatsiooni. 

 

9.8.3. 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. 

 

9.9. Teadmiste ja oskuste hindamine kui kokkuvõtvate hinnete alus 

9.9.1. Hindamisel viie palli süsteemis: 
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1) 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; 

2) hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks 

olevatele taotletavatele õpitulemustele; 

3) hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või 

kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või 

edasises elus; 

4) hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, aga ei 

võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus; 

 

5) hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta 

hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende 

õpitulemuste osas puudub. 

 

9.9.2. Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse 

põhimõttest, et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, 

koostatakse tööd nii, et 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% ning hindega „1” 0–19%. 

 

9.9.3. Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, hinnatakse 

vastavat kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle 

tulemust hindega „nõrk“. 

 

9.10. Kokkuvõtvad hinded 

 

9.10.1.Õpilase õpitulemusi õppeaines hinnatakse kokkuvõtvalt kursusehinnetega viie palli 

süsteemis ning kursusehinnete alusel kooliastmehinnetega viie palli süsteemis. Õpetaja võib 

valikkursuste hindamisel kasutada hinnanguid „arvestatud” ja „mittearvestatud”. Nende 

hinnangute kasutamine on fikseeritud ainekavas. 

 

9.10.2. Õpilase teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas kooli õppekavas 

toodud oodatavate tulemustega. Ainealaseid teadmisi ja oskusi võib hinnata nii õppe käigus 

kui ka õppeteema lõppedes. Õpilase teadmisi ja oskusi hindab õpetaja õpilase suuliste vastuste 

(esituste), kirjalike ja praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel. 

 

9.11. Järelevastamise ja järeltööde sooritamise korraldus 

9.11.1.  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. 

 

 

9.11.2.  Koolist puudunud õpilane täidab ainekavas planeeritud olulise õpiülesande õpetaja 

järelevastamise ajal või eraldi õpetajaga kokkulepitud ajal. Järelevastamisel või järeltöö 

sooritamisel saadud hinne kantakse e-päevikusse. 
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9.11.3. Kui õpilane vajab olulise õpiülesande täitmiseks lisajuhendamist, võimaldab õpetaja 

seda oma konsultatsiooniajal. 

 

9.11.4 Järelevastamise ja konsultatsiooniajad on määratud õpetaja poolt ja kajastuvad kooli 

kodulehel. 

 

9.11.5. Kui õpilane puudus ega tule õpetajaga kokku lepitud ajal ilma mõjuva põhjuseta 

olulist õpiülesannet järele vastama, võib vastavat suulist vastust (esitust), kirjalikku või 

praktilist tegevust või selle tulemust hinnata hindega „nõrk“. 

 

9.11.6. Õpilasel on olulise õpiülesande järele vastamiseks aega vähemalt 10 õppepäeva (kui 

vastastikusel kokkuleppel õpetajaga ei ole sätestatud teisiti). Järelevastamise hinne kantakse 

klassipäevikusse e-päevikusse. 

 

9.12. Hinnete ja hinnangute vaidlustamise kord 

 

9.12.1. Õpilasel ja lapsevanemal on õigus hindeid vaidlustada kümne päeva jooksul pärast 

hinde teada saamist (kas suuliselt, päeviku kaudu või e-kooli vahendusel ), esitades direktorile 

kirjaliku taotluse koos põhjendusega. 

 

9.12.2. Otsuse võtab vastu direktor. 

 

9.12.3. Pärast otsuse vastuvõtmist teavitab direktor sellest õpilast ja lapsevanemat kirjalikult 5 

tööpäeva jooksul. 

 

9.13. Õpilase täiendavale õppetööle jätmine 

9.13.1. Täiendavale õppetööle jäetakse gümnaasiumiõpilane õppeainetes, milles tema 

teadmised ja oskused vastavad hindele „nõrk” või „puudulik” või on jäänud kursusehinne välja 

panemata. 

 

9.13.2. Täiendava õppetöö eesmärk on, et õpilane omandaks õppekavas nõutavad teadmised ja 

oskused. 

 

9.13.3. Täiendavale õppetööle jäetakse õpilane õppenõukogu otsusega. 

 

9.13.4. Täiendav õppetöö loetakse sooritatuks, kui 75% iga aine õppeaasta kursusehinnetest on 

vähemalt rahuldavad.  

 

9.13.5. Klassikursust jäetakse õpilane kordama erandjuhul (tervislikust seisundist tulenev 

pikaajaline puudumine vmt). 

 

9.14. Gümnaasiumi lõpetamine 

Gümnaasiumi lõputunnistus antakse õpilasele: 

1) kelle kohustuslike õppeainete kooliastmehinded on vähemalt rahuldavad ja valikkursuste 

puhul vähemalt rahuldavad või arvestatud; 

2) kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega õppeaine kohustuslikule mahule vastavad 

eesti keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid; 

3) kes on sooritanud gümnaasiumi jooksul õpilasuurimuse või praktilise töö; 

4) kes on sooritanud 11.klassis koolieksami. 
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10. Õpilaste teavitamine ja nõustamine, sh karjääriinfo ja –nõustamise korraldamine 

10.1. Kool tagab õpilasele võimaluse saada õppekorralduse kohta infot ja nõuandeid. 

 

10.2. Kool teavitab õpilast ja vanemat õpilase hinnetest e-Kooli  kaudu. 

 

10.3. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord on avalikustatud kooli kodulehel. 

 

10.4. Õpilasel ja tema vanemal on võimalik tutvuda kooli päevakava ja kodukorraga kooli 

kodulehel. 

 

10.5. Kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, 

hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest teavitab õpetaja õpilast kursuse 

algul. 

 

10.6. Kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks kutsub direktor kokku üks kord õppeaasta 

jooksul lastevanemate üldkoosoleku. 

 

10.7. Kool nõustab vajaduse korral õpilase vanemat õpilase arengu toetamises ja kodus 

õppimises. 

 

10.8. Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga koolis arenguvestlusi, mille põhjal 

lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides. Arenguvestluste korraldamine käib 

vastavalt koolis kinnitatud arenguvestluste korrale. 

 

10.9. Kool korraldab õpilaste ja vanemate teavitamist edasiõppimisvõimalustest ning tagab 

õpilastele karjääriteenuste (karjääriõpe, -info või -nõustamine) kättesaadavuse. 

 

10.10. Õppe- ja kasvatustöö korralduses võimaldatakse õpilasel: 

 saada nõustamist kooli psühholoogilt; 

 saada nõustamist õppe- ja kasvatustööd puudutavates küsimustes õppealajuhatajalt. 

 

10.11. Karjääriõppe, sh karjääriinfo ja –nõustamise korraldamine 

 

10.11.1. Kool korraldab õpilaste teavitamist edasiõppimisvõimalustest ning tagab õpilastele 

karjääriteenuste (karjääriõpe, -info või -nõustamine) kättesaadavuse. 

 

10.11.2.  Karjäärialaste üldpädevuste kujunemine tagatakse omavahel lõimitud karjääriõppe ja 

karjääriteenuste baasil järgmiste teemade ja tegevuste kaudu: 

1) läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” raames; 

2) õpilastega läbiviidavatel arenguvestlustel; 

3) karjäärinõustamise ja -infovahendamise teenuste osutamisega. 

 

10.11.3. Karjääriteenusteenust osutab psühholoog koos klassijuhatajate ning aineõpetajatega. 

 

10.11.4. Karjäärinõustamisel: 

1)  selgitatakse enda vajadusi ja eesmärke; 

2)  hinnatakse enda olemasolevaid ja edasiarendamist vajavaid teadmisi ja oskusi; 

3)  täpsustatakse töö- ja õppesoove; 
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4)  arutatakse kutse- õppe- ja töövaliku otsuste tegemist; 

5)  hinnatakse oma kutsesobivust ja isiksuse omadusi; 

6) saadakse teavet tööturul toimuvast, õppimisvõimalustest, elukutsetele esitatavatest nõuetest 

ja tööotsimisallikatest; 

7)  kavandatakse edaspidiseid tegevusi. 

 

10.11.5.  Karjääriplaneerimist toetab – www.rajaleidja.ee 

 

11. Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted 

 

11.1. Õpetajad kuuluvad ainevaldkonniti ainekomisjonidesse. Ainekomisjoni tööd 

koordineerib ainekomisjoni juht.  

11.2. Koolis on kuus ainekomisjoni: algõpetuse ainekomisjon, võõrkeelte ainekomisjon, 

reaalainete ainekomisjon, vene keele ja kirjanduse ainekomisjon, kehalise kasvatuse 

ainekomisjon, judaica ainekomisjon. Ainekavade arenduse eest vastutavad ainekomisjonide 

juhatajad ning tööprotsessi kaasatakse kõik aineõpetajad. 

 

11.3. Koolis töötab arendusnõukogu, mis suunab kooli tegevust ja võtab vastu seisukohad kooli 

arengu ja tegevuse seotud küsimustes. 

 

11.4.Vastavalt vajadusele koondutakse töögruppideks, mis tegelevad kooli arendustegevusega 

või mõne muu hetkel koolis päevakohase õppe-kasvatustegevuse teemaga.  

 

11.5. Aineõpetaja kujundab kooli õppekava alusel välja töökava, mis arvestab klassi omapära 

ja suundumust, kooli arengu suunda ja eripära, õpilaste vaimseid ja kooli materiaalseid 

ressursse. 

 

11.6.Aineõpetaja töökavas täpsustatakse kooli õppekava üldosas ja ainekavas esitatut, 

arvestades konkreetseid õpilasi, kasutatavat õppekirjandust ja – materjale, õpetajatevahelist 

koostööd ning õppeaasta üldtööplaani. 

 

11.7. Õpetaja töökava on õpetaja põhitöövahend, mis pidevalt täieneb ja muutub. Õppetunnid 

toimuvad koolis või väljaspool kooli õppekäiguna. Töökava koostamine ja arendamine kuulub 

klassiõpetaja ja aineõpetaja pädevusse.  

 

11.8. Töökavad on vormistatud  kursuste kaupa. 

 

11.9.Aineõpetaja töökavas on õppesisu liigendatud ulatuslikumate õppeteemade järgi. 

Näidatud on olulisemad alateemad, käsitletavad põhimõisted, õppekirjandus jm õppematerjal; 

oodatavad õpitulemused ja nende hindamise moodused. 

 

11.10.Töökavade struktuur ja vorm on kehtestatud direktori käskkirjaga. Töökavad 

kinnitatakse direktori käskkirjaga.  

 

12.  Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord 

 

12.1. Kooli põhikooliosa  õppekava koostamises ja arendamises kasutatakse erinevaid 

töövorme. Selles töös osalevad kõik pedagoogid. 

 

http://www.rajaleidja.ee/
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12.2. Õppekava koostamise ja arendamise demokraatliku korralduse eest vastutab kooli 

direktor. 

 

12.3. 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. 

 

12.4. Kooli õppekava uuendamise või täiendamise vajaduse tekkimisel seoses muudatustega 

õigusaktides algatab kooli direktor. 

 

12.5. Esitatud asjakohase taotluse korral valmistatakse õppekava uuendamise ja täiendamise 

töörühmapoolt ette kooli õppekava muudatused kooskõlas kehtiva õigusega kooli õppekava 

uuendamise või täiendamise eelnõuna. 

12.6. Kooli õppekava uuendamise või täiendamise eelnõu esitatakse enne kehtestamist 

arvamuse andmiseks hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Arvamuse küsimisel 

lähtub kooli direktor „Haldusmenetluse seaduses“ §-st 16. 

 

12.7. Kooli õppekava kehtestatakse kooli direktori poolt käskkirjaga, mis vastab 

„Haldusmenetluseseaduses“ sätestatud nõuetele. 


