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C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli õppekava 

dir KK 31.03.2022 nr 1-1/38 

 

Õppenõukogu arvamus: 14.03.2022 protokoll nr 1-5/2 

Hoolekogu arvamus: 22.03.2022 protokoll nr 1-2/3 

Õpilasesinduse arvamus: 25.03.2022 protokoll nr 2 

 

1. KOOLI ÕPPEKAVA KOOSTAMINE JA KEHTESTAMINE  

1.1. Carl Robert Jakobsoni nim Torma Põhikooli (edaspidi kool) õppekava on kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse alusdokument, milles kirjeldatakse õppe rõhuasetused ja tegevused 

õppekava täitmiseks.   

1.2. Kooli õppekava koostades peetakse silmas kooli ja paikkonna eripära, kooli töötajate, 

vanemate ja õpilaste  ettepanekuid, arvestades vaimseid ja materiaalseid ressursse.  

1.3. Kool kaasab õppekava koostamisse õpilasi, vanemaid ja teiste huvirühmade esindajaid. 

Kooli õppekava koostamise, rakendamise ja arendamise demokraatliku korralduse eest 

vastutab direktor.  

1.4. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks 

kooli õpilasesindusele, hoolekogule ja õppenõukogule.  

1.5. Kooli õppekava kehtestab direktor.  

  

 

2. ÕPPEKAVA ÜLESEHITUS  

2.1. Õppekava koosneb üldosast ja ainevaldkondadesse koondatud ainekavadest.  

2.2. Klassiti esitatud ainekavad on koondatud ainevaldkondade kaupa.  

 Ainekavades esitatakse:  

• õppe-kasvatuseesmärgid  

• õppesisu  

• lõiming  

• üldpädevused  

• õppetegevus  

• õpitulemused  

• hindamine ja tagasisidestamine  

2.3. Kooli õppekavas on järgmised ainevaldkonnad:  

• keel ja kirjandus (Lisa 1),  

• võõrkeeled (Lisa 2),  

• matemaatika (Lisa 3),  

• loodusained (Lisa 4),  

• sotsiaalained (Lisa 5),  

• kunstiained (Lisa 6),  

• informaatika (Lisa 7),  

• kehaline kasvatus (Lisa 8),  

• tehnoloogia (Lisa 9)  

  

 

3. KOOLI ERIPÄRA JA VÄÄRTUSED, ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID  

3.1. Eripära: kool kannab C. R. Jakobsoni nime. Kool on kvaliteetset põhiharidust pakkuv 

avatud  kogukonnakeskne lasteaed-põhikool. Oluline on  Jakobsoni koolile omaste 

traditsioonide jätkamine ja hoidmine. Väärtustame puhkpilliõpet, infotehnoloogia alast 

haridust ja mitmekesist huvitegevust. Koolil on koolivorm (vest), logo (tammepärg koolimaja 

ümber), tunnuslause (”Eluga peab kool ikka ühendatud jääma ja elule üksi peab ta 
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kasvatama”) ja kooli laul. Kooli muudab eriliseks looduslähedus, mis loob head 

võimalused  õuesõppeks.   

3.2. Meie väärtused on:  

• teadmised ja oskused  

• õppijakesksus  

• areng ja avatus  

• turvalisus ja koolirõõm  

• traditsioonid  

• koostöö  

3.3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid:  

1) kõik õpilased on põhikooli lõpuks omandanud õppekavas esitatud üldpädevused;  

2) õpilaste õpitulemused põhikooli lõpetamisel on kooskõlas Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 

2. tasemel kirjeldatud üldnõuetega;  

3) luua õpilastele ea- ja jõukohane, turvaline ning arendav õppekeskkond;  

4) toetada õppija õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ning teadmiste arengut;  

5) arendada iseseisva õppimise ja koostööoskust;  

6) arvestada õpilase individuaalseid iseärasusi;  

7) arendada loovat eneseväljendust, toetada sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist;   

8) kujundada põhilisi väärtushoiakuid. Õpilane mõistab oma tegude aluseks olevaid 

väärtushinnanguid ja tunneb vastutust tegude tagajärgede eest;  

9) kasutada õppetöös tänapäevaseid IT-vahendeid ning õpi- ja tehnoloogia võimalusi;  

10) suunata õpilast oma tervist hoidma ja tervislikke eluviise edendama;   

11) kujundada adekvaatset enesehinnangut kujundava hindamise kaudu;   

12) kujundada kodanikuoskusi, -aktiivsust ja –vastutust;   

13) tutvustada edasise haridustee võimalusi.  

  

4. ÕPPEKORRALDUS  

4.1. Õppe- ja kasvatustegevuse alused:  

4.1.1. Teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine toimub 

kogu kooli õppe- ja kasvatusprotsessi, kodu ja kooli koostöö ning õpilase vahetu 

elukeskkonna ühistoime tulemusena, mida toetab püsivaid väärtusi austav pika ajalooga kool;  

4.1.2. õppeaasta koosneb trimestritest ja haridus- ja teadusministeeriumi poolt kinnitatud 

koolivaheaegadest; õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse kooli 

tunniplaanis;  

4.1.3. projekt- ja õuesõpe, õppekäigud, erinevad õpilastele suunatud ülekoolilised ja 

ülevallalised üritused kavandatakse kooli üldtööplaanis, õppeaasta ürituste kalendris;  

4.1.4. õppekavavälist (nt muusikakool, spordikool, teaduskool) õppimist võib arvestada koolis 

läbitava õppe osana;   

4.1.5. kool võimaldab õpilastele õppekava toetavaid valikaineid ja ringitunde vastavalt 

võimalustele;  

4.1.6. ringi- ja pikapäevatunnid toimuvad pärast õppetunde;  

4.1.7. koolis kasutatakse e-päevikuna Stuudiumi keskkonda (edaspidi Stuudium), 1.- 4. klassi 

õpilastel on lisaks kasutusel õpilaspäevik;   

 

4.2. Tunnijaotusplaan õppeaineti ja klassiti, vaba tunniressursi kasutamine  

Tunnijaotusplaan vaadatakse üle ja korrigeeritakse vastavalt vajadusele.   

  

Õppeaine  I kooliaste  II kooliaste  III kooliaste  

I  II  III  Kokku  IV  V  VI  Kokku  VII  VIII  IX  Kokku  

Eesti keel  7  6+2  6+1  19+3  5  3  3+1  11+1  2+1  2  2  6+1  
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Kirjandus            2  2  4  2  2  2  6  

A võõrkeel   inglise      3  3  3+1  3+1  3  9+2  3  3  3  9  

B võõrkeel  

saksa/vene  

            0/3  0/3  0/3  0/3  0/3  0/9  

Matemaatika  3  3+1  4+1  10+2  4+1  4+1  5  13+2  5  4  4  13  

Loodusõpetus  1  1  1  3  2  2  3  7  2      2  

Geograafia                  1  2  2  5  

Bioloogia                  1  2  2  5  

Keemia                    2  2  4  

Füüsika                    2  2  4  

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

Inimeseõpetus    1  1  2    1  1  2  1  1    2  

Ühiskonnaõpetus          1      1      2  2  

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

Kunst       ja          

tööõpetus  

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

Kunst          1  1  1  3  1  1  1  3  

Käsitöö ja kodundus/  

tehnoloogiaõpetus  

        1  2  2  5  2  2  1  5  

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

Informaatika  +1  +1  +1  +3  +1  +1  +1  +3  +1  +1  +1  +3  

                          

Ainetunnid  20  23  25    25  28  30    30  32  32    

  Lubatud 8 tundi 

kooli õppekavas  

 Lubatud 10 tundi 

kooli õppekavas  

Lubatud 4 tundi 

kooli õppekavas  

   

  

4.3. Läbivate teemade ja lõimingu rakendamine  

4.3.1. Läbivate teemade õpe viiakse läbi kogu koolipere ühise toimimise kaudu, põhinedes 

lõimingul ja õppekeskkonna korraldamisel. Läbivate teemade õpe realiseerub:  

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 erinevate koostööpartneritega õppe- ja huvitegevust ning 

osaledes erinevates projektides.  

  

4.3.2. Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu. Lõiming 

toetab õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist.   

4.3.3. Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel, 

õppeainete, projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete 

ning lõimingu viiside abil:  
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• Õppeainete vaheliste seoste loomine – õpetaja kavandab seosed oma töökavas 

koostöös teiste aineõpetajatega;   

• õppeainete seostamine – ( nt kunstiõpetus, ajalugu, muusikaõpetus);  

• teemakeskne lõiming - (nt ainetevahelised projektid, õppekäigud;   

• valdkonnasisene ja valdkondade vaheline lõiming (üld- ja valdkonnapädevustest 

lähtuvalt).  

•  Lõiming saavutatakse:  

• erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel;   

• läbi koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste;   

• Õppeülesannete (nt projekt, referaat, uurimustöö, essee jms) ning –viiside abil 

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

ekskursioon, matk), mis aitavad õpilastel omandada erinevaid töövõtteid ja saada 

kogemusi, mis on olulised nende hilisemas tööelus;  

• kooli eripära, üldpädevuste ja läbivate teemade seostamise kaudu.  

4.3.4. Lõimingu saavutamine on täpsemalt kavandatud õpetaja töökavas (lõiming ainete 

vahel, lõiming läbivate teemade või üldpädevustega).  

4.3.5. Toimuvad lõimingut toetavad e-õppepäevad, Torma kooli päev ja õpetajate 

ühisprojektid.    

  

4.4. Üldpädevuste kujundamine  

4.4.1. Kultuuri- ja väärtuspädevust kujundatakse erinevate õppeainete, tunni- ja kooliväliste 

tegevuste kaudu (õppetöö, aktused ja  võistlustel osalemised), tutvumine loodus-,  ajaloo- ja 

kultuuriväärtustega, Jakobsoni kõnevõistluse korraldamine.  

4.4.2. Sotsiaalset ja kodanikupädevust kujundatakse erinevate õppeainete, tunni- ja 

kooliväliste tegevuste kaudu: osalemine erinevates projektides, rühmatöö, paaristöö ja muude 

koostöövormide kasutamine õppetöös, huviringide töö, klassiõhtud, õppekäigud ja 

ekskursioonid.  

4.4.3. Enesemääratluspädevust kujundatakse erinevate õppeainete, tunni- ja kooliväliste 

tegevuste kaudu: õpilaste omalooming, väitlus, arutelud, arenguvestlused, eneseanalüüs ja 

enesehindamine, iseseisev ülesannete lahendamine, tervislike eluviiside väärtustamine.  

4.4.4. Õpipädevust kujundatakse erinevate õppeainete, tunni- ja kooliväliste tegevuste kaudu: 

ainealaste õpioskuste ja materjalide kasutamise oskuse õpetamine, mõtestatud õppimise, 

ratsionaalsete võtete otsingu, üldistamise, järelduste tegemise oskuse õpetamine, säästliku 

tarbimise õpetamine, iseseisva õppimise ja õpitulemuste analüüsimise oskuse 

õpetamine,  õpiabirühmades ja ainekonsultatsioonides toimuva tegevuse kaudu.  

4.4.5. Suhtluspädevust kujundatakse erinevate õppeainete, tunni- ja kooliväliste tegevuste 

kaudu: rollimängud ja dramatiseeringud, võistlused ja konkursid, projektõpe.  

4.4.6. Matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiapädevust kujundatakse erinevate 

õppeainete, tunni- ja kooliväliste tegevuste kaudu: seoste leidmise õpetamine igapäevaeluga, 

probleemide ja ülesannete lahendamine, reaalainetenädal, aineringid, õppekäigud, 

olümpiaadid, võistlused ja mängud.  

4.4.7. Ettevõtlikkuspädevust kujundatakse erinevate õppeainete, tunni- ja kooliväliste 

tegevuste kaudu: rühmatöö ja muud koostöövormid, projektõpe,  õpilaste initsiatiivil 

põhinevate ürituste korraldamine, tundide illustreerimine majandusnäidetega, õpilaste 

omalooming, õpilasesinduse tegutsemine, kord õppeaastas laat, sõbrapäevakohvik. Ettevõtliku 

Kooli projektiga jätkamine.   

4.4.8. Digipädevust kujundatakse informaatikatundides, erinevate õppeainete, tunni- ja 

kooliväliste tegevuste kaudu: digitaalse teabe otsimine, sirvimine, hindamine, salvestamine ja 

taasesitamine, suhtlemine digikeskkondades, digitaalse sisu loomine, olemasoleva digitaalse 

materjali muutmine ja lõimimine, erinevate digikeskkondade kasutamine õppetöös, 
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loominguline eneseväljendus ja programmeerimine ning intellektuaalse omandi õiguste ja 

litsentside järgimine, identiteedi, tervise ning keskkonna kaitsmine; info-ja 

kommunikatsioonitehnoloogia turvaline ning kestlik kasutamine, vajaduste väljaselgitamine 

ja lahenduste leidmine sobivate digivahenditega, tehnoloogia loov kasutamine.  

 

4.5. Õppekava välise õppimise või tegevuse arvestamine koolis õpetatava osana  

4.5.1. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema ja direktori või direktori 

volitatud õpetaja kokkuleppel võib 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.  

4.5.2. Kooli õppekava välise õppimise või tegevuse arvestamine kooli õppekava osana 

võimaldab suurendada õpilaste hariduslikku mobiilsust ja avardada võimalusi kooliväliseks 

õppeks.  

4.5.3. Õppekavavälise õppimise või tegevuse arvestamisel kooli õppekava osana on keskseks 

põhimõtteks lähtumine õpitu sisust ja õpitulemustest.  

4.5.4. Õppekavavälise õppimise või tegevuse (nt õpingud muusikakoolis, kunstikoolis) 

arvestamisel loetakse tulemused samaväärseteks õppekava läbimisel saavutatud 

õpitulemustega.  

4.5.5. Õppekavavälise õppimise või tegevuse arvestamine kooli õppekava osana on protsess, 

mis koosneb järgmistest etappidest:  

▪õppealajuhataja nõustab õpilast ja/või vanemat taotluse esitamisel ja nõutavate 

tõendusmaterjalide vormistamisel ja esitamisel  

▪  õpilase vanem koostab ja esitab direktorile vastava taotluse kooli poolt määratud tähtajaks  

▪ taotlust hindab õppealajuhataja koos vastava(te) aineõpetaja(te)ga, kelle ülesanne on 

selgitada, kas õppekavaväline õppimine või tegevus on võimaldanud saavutada nõutud 

õpitulemusi. Hindamisel toetutakse tõendusmaterjalidele, milleks on õpisoorituste tõend 

ja/või hinneteleht, õppeaine kava, tõend tegevuste sooritamise kohta jms. Koolil on õigus 

nõuda täiendavaid materjale, kui esitatud tõendusmaterjal ei ole piisav õpitulemuse 

omandatuse tõendamiseks.  

  

5. ÕPPEKESKKONNA MITMEKESISTAMISEKS KAVANDATUD TEGEVUSED  

5.1. Üldpädevuste kujundamiseks ja õppekeskkonna mitmekesistamiseks on koolis 

kavandatud:  

▪ koolisisesed õppepäevad, kolleegidele õpetajate poolt läbi viidud avatud tunnid, aine- ja 

teemanädalad koos tegevustega, mälumäng;  

▪ koolivälised õppepäevad, õppekäigud, mis toetavad ainevaldkonnaüleste pädevuste 

kujunemist;  

▪ tegevused erinevate koostööpartneritega;  

▪ traditsioonilised ülekoolilised üritused, mis toimuvad igal õppeaastal: õppeaasta avaaktus, 

õpetajate päeva tähistamine, mardi- ja kadripäeva tähistamine, advendihommikud, jõulupidu, 

vastlapäev, sõbrapäev, vabariigi aastapäeva aktus, emakeelepäev, kooli aastapäev, Torma 

Kooli Päev, Jakobsoni kõnevõistlus, jüriööjooks, spordipäev, kooli olümpiamängud, 

tutipäev,  kevadpidu, viimase koolipäeva aktus;  

▪  laulukoori tegutsemine;  

▪ õppekava toetavad ringid;  

▪ õppekäigud;  

▪ erinevates projektides osalemine;  

▪ heategevuses osalemine.  
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5.2. Õppekava rakendamist toetavad ühistegevused  kirjeldatakse kooli üldtööplaanis ja 

fikseeritakse ürituste kalendris.  

5.3. Ühistegevuste kavandamist, läbiviimist ja tulemuste arutelu korraldab ja koordineerib 

huvijuht, kaasates õpetajaid, kooli juhtkonda, vajadusel ka teisi koolitöötajaid ja vanemaid.  

5.4. Pärast ühistegevuse toimumist viiakse läbi selle tulemuste analüüs lähtuvalt püstitatud 

eesmärkidest ning kavandatakse parendustegevused edaspidiseks.  

  

6. LIIKLUSKASVATUSE PÕHIMÕTTED JA TEEMAD  

6.1. Liikluskasvatus on kooli õppe- ja kasvatustegevuse kohustuslik osa, mille käigus lapsed 

omandavad üldised teadmised ja oskused ohutuks liiklemiseks.  

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

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

koduümbruse liikluskeskkonnast.   

6.3. Põhikooli teises (4.–6. klass) ja kolmandas astmes (7.–9. klass) on liikluskasvatuse sisuks 

igapäevane turvaline liikumine.  

6.4. Liikluskasvatuse eesmärgiks on laste ettevalmistamine ohutuks ja kaasliiklejaid 

arvestavaks liiklemiseks. Õpilasel peaksid välja kujunema ohutu liiklemise harjumused. Lapse 

teadmised ja oskused peavad toetama lapse enda ja teiste liiklejate toimetulekut ja ohutust 

erinevates liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka juhina.  

6.5. Liikluskasvatus toimub aineõpetaja töökavas määratletud teemade kaudu, mida 

käsitletakse integreerituna ainetundides.  

6.6. Liikluskasvatus lähtub järgmistest põhimõtetest:  

1) 1.–3. klass õpib liiklusõpetust Maanteeametis välja töötatud materjalide abil;  

2) 3. klassi õpilased, kes on eksamipäeva seisuga 10-aastased, saavad võimaluse osaleda 

jalgratturi eksamil (jalgratturi juhiluba peab olema kõigil 10-15-aastastel sõiduteel sõitvatel 

jalgratturitel), ülejäänud teevad seda 4. klassi alguses;  

3) Juhiloa saamiseks vajalikku õpet viib läbi klassijuhataja ja eksami korraldust koordineerib 

huvijuht.  

  

7. KOLMANDAS KOOLIASTMES LÄBIVATEST TEEMADEST LÄHTUVA JA 

ÕPPEAINEID LÕIMIVA LOOVTÖÖ TEMAATIKA VALIKU, JUHENDAMISE, 

TÖÖ KOOSTAMISE JA HINDAMISE KORD  

7.1. Kolmandas kooliastmes sooritavad 8. klassi õpilased läbivatest teemadest lähtuva või 

õppeaineid lõimiva loovtöö, mille võib teha individuaalselt kui ka  ühistööna. Ühistöö korral 

peab töös olema välja toodud iga osaleja panus. Loovtöö etapid kavandatakse õpilase ja 

juhendaja koostöös.  

7.2. Loovtööks  võib olla uurimus, projekt, kunstiteos, minifirma vms.  

7.3. Teema võib töö teostaja ise valida või teha valiku väljapakutud teemadest. Erandjuhul 

võib juhendajaks olla ka loovtöö teemat valdav spetsialist väljastpoolt kooli.  

7.4. Loovtöö sooritamise tingimusi tutvustatakse 7. klassi teisel poolaastal.    

7.5. Loovtöö teema valivad õpilased 8. klassis I trimestril aineõpetaja ja klassijuhataja 

juhendamisel.  

7.6. Loovtöö teemad, töö sooritaja, teostamise aeg ja juhendaja kinnitatakse direktori 

käskkirjaga  hiljemalt septembrikuu lõpuks.  

7.7. Pärast teemade kinnitamist koostab õpilane koostöös juhendaja ja loovtöö õpetajaga 

loovtöö valmimise plaani, mida võib täiendada vastavalt vajadusele kuni kaitsmisele 

lubamiseni.  

7.8. Vähemalt nädal enne kaitsmist esitab õpilane valmis kirjaliku töö õppealajuhatajale koos 

juhendajapoolse hinnanguga kaitsmisele lubamise kohta.  
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7.8.1. Õppealajuhataja annab retsenseerijale töö tutvumiseks, mis tagastatakse koos 

retsensiooniga vähemalt kaks päeva enne kaitsmist. Retsenseerija annab õpilasele kirjaliku 

tagasiside töö kohta vähemalt kaks päeva enne kaitsmist, võttes aluseks  loovtöö vastavust 

teemale, püstitatud eesmärkide saavutamist, kasutatud meetodite otstarbekust, loovtöö 

vormistust, loovtöö originaalsust.   

7.8.2. Kaitsmise kuupäev(ad) kinnitatakse direktori käskkirjaga. Loovtöö kaitsmine toimub 

suulise esitlusega üldjuhul  hiljemalt 1. maiks.  

7.8.3. Loovtöödele annab hinnangu direktori käskkirjaga kinnitatud komisjon koosseisus: 

kooli direktor, õppealajuhataja, klassijuhataja, loovtööõpetaja.  

Hinnang antakse  mitteeristavalt (A - arvestatud, MA - mittearvestatud).  

7.8.4. Töö kaitsmisel antakse suulist tagasisidet loovtöö kohta.  

7.9. Loovtöö loetakse sooritatuks komisjoni otsusega, mittesooritamisel antakse 

õpilasele   võimalus  loovtöö sooritamiseks.  

7.10. Sooritatud loovtöö teema märgitakse klassitunnistusele ja lõputunnistusele.  

7.11. Lihtsustatud õppes õppiv õpilane loovtööd sooritama ei pea.  

7.12. Loovtööd  säilitatakse kooli raamatukogus.  

   

  

 8. ÕPILASE ARENGU, ÕPPIMISE TOETAMISE JA HINDAMISE KORRALDUS  

8.1. Üldsätted  

8.1.1. Hindamise korraldus lähtub põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, “Põhikooli riiklikust 

õppekavast”, „Põhikooli lihtsustatud riiklikust õppekavast“.  

8.1.2. Õpilasele, kellele on vastavalt riiklikule õppekavale koostatud individuaalne õppekava, 

arvestatakse hindamisel individuaalses õppekavas sätestatud erisusi.     

8.1.3. Õpilasele, kellele on koolivälise nõustamismeeskonna otsusega soovitatud lihtsustatud 

õpe, koostatakse lihtsustatud riikliku õppekava alusel individuaalne õppekava ning hindamisel 

arvestatakse individuaalses õppekavas sätestatud erisusi.  

8.1.4. Mõisted:  

• Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe 

analüüsimine ja tagasiside andmine.    

• Kontrolltöö – materjal hõlmab ühe tervikliku ja ulatuslikuma aineosa. Ühes 

koolipäevas on lubatud klassil läbi viia üks kontrolltöö (fikseeritud kontrolltööde 

graafikus) ja nädalas mitte rohkem kui kolm.   

• Kokkuvõttev hindamine on hinnete koondamine trimestri hinneteks ning nende 

koondamine aastahinneteks.  

 

8.2. Hindamise eesmärk  

• toetada õpilase arengut  

• anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta  

• innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima  

• suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise 

haridustee valikul  

• suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel  

• anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse 

tegemiseks  

 

8.3. Kasutatav hindesüsteem   

8.3.1. Hindamisel kasutatakse numbrilist ja kujundavat hindamist ning sõnalise hinnangu 

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

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

õpilase teadmiste ja oskuste vastavust õppekavas esitatud nõuetele.  

8.3.3.   Õpitulemusi  hinnatakse numbriliselt viie palli süsteemis:    

Hindega “5” («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. Kui õpitulemuse 

hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega “5”, kui õpilane on 

saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.  

Hindega “4” («hea») hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 

saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele 

taotletavatele õpitulemustele. Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, 

hinnatakse õpitulemust hindega “4”, kui õpilane on saanud 75–89% maksimaalselt 

võimalikust punktide arvust.  

Hindega “3” («rahuldav») hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks 

olevatele taotletavatele õpitulemustele ja saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi 

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

õppimisel. Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust 

hindega “3”, kui õpilane on saanud 50–74% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.  

Hindega “2” («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. Kui õpitulemuse hindamisel 

kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «2», kui õpilane on saanud 20–

49% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.   

Hindega “1” («nõrk») hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika  õpitulemuste 

saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist 

edasisel õppimisel ja kui õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub. Kui õpitulemuse 

hindamisel kasutatakse punktiarvestust,  hinnatakse õpitulemust hindega “1”, kui õpilane on 

saanud 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.   

8.3.4.  Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib 

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

võib hinnata hindega „nõrk”.  .  

8.3.5. Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle 

tulemust on hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” või on jäänud õppeülesanne täitmata 

(märgitakse Stuudiumis märkega „!”), antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks või 

järeltöö sooritamiseks kümme koolipäeva tulemuse teadasaamise päevast kui ei ole kokku 

lepitud teisiti. Järelevastamisel saadud hinne märgitakse Stuudiumisse. Kokkuvõtval 

hindamisel arvestatakse järelevastamisel saadud hinnet. Kui õpilane ei kasuta võimalust järele 

vastata kümne koolipäeva või kokkulepitud aja jooksul, siis võib õpetaja hinnata hindega 

“1”.   

8.3.6. Järelevastamise tingimused ja aja teeb aineõpetaja õpilastele teatavaks õppeaasta algul 

ja  vajadusel täpsustab teiste trimestrite alguses.  

8.3.7. 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.  
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8.3.8. Õppetunni või muu õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt, kaaslastelt või 

enesehinnangu abil enamasti suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet ja 

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

ja kasvatuseesmärkide ja läbivate teemade), käitumise, hoiakute ning väärtushinnangute 

kohta.  

8.3.9. Õpilast võib kaasata enese hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke seada ning 

oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel hinnata ning tõsta tema õpimotivatsiooni.  

8.3.10. Õppepäeva vältel annavad õpetajad ja teised koolis töötavad isikud õpilasele 

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

8.3.11. Arenguvestlustel analüüsitakse õpilase arengut ja toimetulekut tulenevalt õpilase 

individuaalsest eripärast ja õpilase, vanema või kooli poolt oluliseks peetavast (näiteks 

käitumine ja emotsionaalne seisund, hoiakud ja väärtushinnangud, motivatsioon, huvid, 

teadmised, oskused). Arenguvestlus võimaldab tagasisidet õppekava üldpädevuste, 

kooliastme õppe- ja kasvatuseesmärkide ja ainealaste õpitulemuste kohta. Arenguvestlusel 

seatakse uued eesmärgid õppimisele ja õpetamisele. Arenguvestluse oluline osa on õpilase 

enesehindamine.  

8.3.12. Sõnalise hindamise korral antakse õpilase õpitegevusele ja õpitulemustele 

õppeprotsessi käigus suulisi ja kirjalikke sõnalisi hinnanguid („väga tubli“, „tubli“, „harjuta 

veel“). Sõnalist hindamist kasutatakse 1. klassi õpilaste hindamisel esimesel trimestril. 

Sõnaliste hinnangute aluseks on õpetaja tähelepanekud.  

     

8.4. Kokkuvõttev hindamine  

8.4.1. Trimestri hinne pannakse välja trimestri lõpul antud trimestri jooksul saadud hinnete 

alusel, lähtudes õpetaja kaalutletud otsusest. Trimestri hinne ei pea olema aritmeetiline 

keskmine. Stuudiumis olev keskmine hinne on informatiivse tähendusega. Õpetajal on õigus 

arvestada arvestuslikke hindeid suurema osakaaluga.  

8.4.2. Õpilasele, kelle  trimestri hinne on «puudulik» või «nõrk», kellele on antud samaväärne 

sõnaline hinnang või on jäetud hinne välja panemata, koostatakse selles õppeaines 

individuaalne õppekava (kaasates vanemat) või määratakse mõni muu tugisüsteem (nt 

logopeediline abi, õpiabi, täiendavad konsultatsioonid jm).  

8.4.3. Trimestri hindega “puudulik” või “nõrk” 2.-9. klassi õpilastel on järgmisel trimestril 

määratud konsultatsioonides osalemine kohustuslik. Konsultatsioonides osalemise vajadusest 

teavitatakse vanemat kirjalikult.    

8.4.4. Kui õppeaine trimestri hinne on jäänud välja panemata ja õpilane ei ole kasutanud 

võimalust järele vastata, loetakse aastahinde väljapanekul antud trimestri vältel omandatud 

teadmised ja oskused vastavaks hindele «nõrk».  

8.4.5. Kokkuvõtval hindamisel 1. klassis esimese trimestri lõpus kasutatakse kokkuvõtvaid 

sõnalisi hinnanguid („väga tubli“, „tubli“, „harjuta veel“).  

8.4.6. Aastahinne pannakse välja antud õppeaasta jooksul saadud  trimestri hinnete alusel, 

lähtudes õpetaja kaalutletud otsusest.  Aastahinne ei pea olema aritmeetiline keskmine. 

Stuudiumis olev keskmine hinne on informatiivse tähendusega.  

8.4.7. Kui õpilane jäetakse täiendavale õppetööle, pannakse õppeaine aastahinne välja pärast 

täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö tulemusi.   

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

arvatud õppeaine(te)s, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle.  

8.4.9. Aastahinnete alusel otsustab õppenõukogu õpilase järgmisse klassi üleviimise. Õpilase 

järgmisse klassi üleviimise otsus tehakse enne õppeperioodi lõppu.  

8.4.10.  Käesoleva korra punktis 8.4.9. sätestatud tähtaega ei kohaldata õpilase suhtes, kellele 

on koostatud individuaalne õppekava, kus on ette nähtud erisused järgmisse klassi üleviimise 

ajas.  
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8.4.11. Kokkuvõtvate sõnaliste hinnangute andmisel arvestatakse õppeprotsessi käigus antud 

sõnalisi hinnanguid.   

8.4.12. Kokkuvõtvad sõnalised hinnangud ainekavas selgitavad õpilase arengut, 

õppeprotsessis osalemist ja õpioskuste kujunemist.   

8.4.13. Kokkuvõttev käitumise ja hoolsuse hindamine toimub enne õppeperioodi lõppu 

klassijuhataja kaalutletud otsuse kohaselt.  

  

8.5. Põhikooli õpilase täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine  

8.5.1. Trimestri hinnete või –hinnangute alusel otsustab õppenõukogu täiendavale õppetööle 

jätmise või klassikursuse kordamise enne õppeperioodi lõppu.  

8.5.2. Põhikooli õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt trimestri 

hinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik” või „nõrk” või samaväärne sõnaline 

hinnang. Täiendava õppetöö raames täidab  õpilane õpetaja vahetul juhendamisel spetsiaalseid 

õppeülesandeid, et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. Aastahinne või -

hinnang pannakse välja pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades selle tulemusi.  

8.5.3. Täiendav õppetöö toimub üldjuhul kahe nädala jooksul pärast õppeperioodi lõppu, kui 

ei ole kokku lepitud teisiti.    

8.5.4. Aineõpetaja koostab õpilasele täiendava õppetöö plaani ja esitab selle õppealajuhatajale 

õppeperioodi viimasel päeval. Täiendava õppe sisust ja kestusest teavitatakse vanemat 

Stuudiumis. Õpetaja loob täiendava õppetöö dokumenteerimiseks Stuudiumis täiendava 

õppetöö päeviku.  

8.5.5. Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib erandjuhul jätta põhikooli õpilase 

klassikursust kordama, kui õpilasel on kolmes või enamas õppeaines aastahinne   „puudulik” 

või „nõrk”, täiendav õppetöö ei ole tulemusi andnud ning õppekavaga nõutavate õpitulemuste 

saavutamiseks ei ole otstarbekas rakendada individuaalset õppekava või muid koolis 

rakendatavaid tugisüsteeme. Õppenõukogu kaasab otsust tehes õpilase või tema seadusliku 

esindaja ning kuulab ära tema arvamuse. Õppenõukogu otsuses peavad olema esile toodud 

kaalutlused, mille põhjal peetakse otstarbekaks jätta õpilane klassikursust kordama.  

8.5.6. Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib jätta klassikursust kordama õpilase, kellel on 

põhjendamata puudumiste tõttu kolmes või enamas õppeaines aastahinne „puudulik” või 

„nõrk”. Õppenõukogu kaasab otsust tehes õpilase või tema seadusliku esindaja ning kuulab 

ära tema arvamuse.  

8.5.7. Põhikooli õpilane, kes jäeti täiendavale õppetööle, kuid keda ei jäeta klassikursust 

kordama, viiakse järgmisse klassi üle enne uue õppeaasta algust. Sätestatud tähtaega ei 

kohaldata õpilase suhtes, kellele on koostatud individuaalne õppekava, kus on ette nähtud 

erisused järgmisse klassi üleviimise ajas.   

8.5.8. Järgmisse klassi viiakse üle põhikooli õpilane, keda ei jäeta täiendavale õppetööle või 

klassikursust kordama, õppenõukogu otsuse alusel enne viimase trimestri lõppu.   

  

8.6. Põhikooli lõpetamine  

8.6.1. Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt 

„rahuldavad”, kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö ning kes on sooritanud 

vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele eksami, matemaatikaeksami ning ühe 

valikeksami.  

8.6.2. Põhikooli lõpetanuks võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel 

ja õppenõukogu otsusega pidada ning põhikooli lõputunnistuse anda õpilasele:  

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

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

viimane aastahinne.  
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8.6.3. Haridusliku erivajadusega õpilasele, kellel käesolevas määruses sätestatud tingimustel 

kooli õppekavaga või koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel individuaalse õppekavaga 

on vähendatud või asendatud käesolevas määruses sätestatud taotletavaid õpitulemusi, on 

lõpetamise aluseks kooli või individuaalses õppekavas määratud õpitulemuste saavutatus. 

Haridusliku erivajadusega õpilasel on õigus sooritada põhikooli lõpueksamid eritingimustel 

vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 2 alusel haridus- ja teadusministri 

määrusega kehtestatud lõpueksamite korraldamise tingimustele ja korrale.    

 

8.7. Käitumise ja hoolsuse hindamine põhikoolis.  

8.7.1. C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikoolis antakse hinnang  õpilase käitumisele ja 

hoolsusele.   

8.7.2.    Käitumist ja hoolsust hindab klassijuhataja koostöös aineõpetajatega. Hinnang ei 

moodustu ainult aineõpetajate hinnete aritmeetilisest keskmisest. Käitumishinnangu kogu 

koolis oldud aja kohta määrab klassijuhataja, kes võtab koondhinnangu panemisel arvesse ka 

aineõpetajate hinnanguid. Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning 

üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis ja kooli õppe-kasvatustööga 

seotud üritustel. Hindamine toimub trimestri lõpus.   

8.7.3.  Käitumist ja hoolsust hinnatakse hinnangutega «eeskujulik», «hea», «rahuldav» ja 

«mitterahuldav».    

8.7.3.1. Hinnang “eeskujulik” (“E”) antakse õpilasele, kes arvestab alati kaasinimestega, on 

igas olukorras viisakas, täidab järjekindlalt kooli kodukorra nõudeid, on kujundanud 

õppeperioodi jooksul klassi ja kooli head mainet, ei ole toime pannud õigusvastast tegu ega 

ole käitunud ebakõlbeliselt. 

8.7.3.2. Hinnang “hea” (“H”) antakse õpilasele, kes arvestab kaasinimestega, on viisakas, 

täidab kooli kodukorra nõudeid ega kahjusta klassi ja kooli mainet, ei ole toime pannud 

õigusvastast tegu ega ole käitunud ebakõlbeliselt. 

8.7.3.3. Hinnang “rahuldav” (“R”) antakse õpilasele, kes ei arvesta alati kaasinimestega, 

üldjuhul on viisakas, täidab üldjuhul kooli kodukorda, ei kahjusta üldjuhul klassi ja kooli 

mainet.   

8.7.3.4. Hinnang “mitterahuldav” (“MR”) antakse õpilasele, kes ei arvesta kaasinimestega, ei 

ole üldjuhul viisakas, kes ei täida üldjuhul kooli kodukorda, kahjustab klassi või kooli mainet. 

Hinnangu „mitterahuldav“ määramisel lisatakse selgitus Stuudiumisse.  

8.7.3.5. Õpilase käitumisele antakse hinnang “rahuldav” või „mitterahuldav“ ka üksiku 

õigusvastase teo või ebakõlbelise käitumise eest.   

8.7.3.6. Nõuded õpilase käitumisele esitatakse kooli kodukorras.  

8.7.4. Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse, tema 

kohusetundlikkus, püüdlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel. Hoolsuse 

hindamine toimub trimestri lõpus.  

8.7.5. Hinnang “eeskujulik” (“E”) antakse õpilasele, kes täidab alati antud ülesanded 

õigeaegselt ja püüdlikult, hoiab alati korras oma töökohta ja õppevahendeid ning suhtub 

õppetöösse kohusetundlikult. On hoolas, algatusvõimeline ja järjekindel.  

8.7.6. Hinnang “hea” (“H”) antakse õpilasele, kes täidab oma ülesandeid õigeaegselt ja 

püüdlikult, hoiab korras oma töökohta ja õppevahendeid ning suhtub õppetöösse 

kohusetundlikult. On üldjuhul hoolas ja iseseisev, algatusvõimeline ja järjekindel.   

8.7.7. Hinnang „rahuldav“ (“R”) antakse õpilasele, kes ei täida korduvalt oma ülesandeid, 

üldjuhul hoiab korras oma töökohta ja õppevahendeid ning suhtub üldjuhul õppetöösse 

kohusetundlikult.  

8.7.8. Hinnang “mitterahuldav”(MR) antakse õpilasele, kes ei täida oma ülesandeid, ei hoia 

korras oma töökohta ja õppevahendeid ning ei suhtu õppetöösse kohusetundlikult.  
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8.8. Hindamisest teavitamine  

8.8.1. Hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord on sätestatud C. R. Jakobsoni nim Torma 

Põhikooli kodukorras.  

8.8.2. Trimestri alguses teeb aineõpetaja õpilasele teatavaks õppeaine hindamise tingimused ja 

korra. Käitumise ja hoolsuse hindamise tingimused ja korra teeb õpilasele teatavaks õppeaasta 

alguses klassijuhataja. Klassi- või aineõpetaja lähtub õpilase teavitamisel kooli kodukorrast.  

8.8.3. Õpilasel ja tema vanemal on õigus saada koolilt teavet hindamise kohta.   

8.8.4. Õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamise korda tutvustatakse vanemate 

koosolekul või individuaalselt ning on kättesaadav õpilasele, vanemale ja õpetajale kooli 

kodulehel.  

8.8.5. Kool annab õpilasele ja vanemale kirjalikku tagasisidet õpilase käitumise (sh hoolsuse) 

kohta kolm korda õppeaastas Stuudiumi ja klassitunnistuse kaudu ning suuliselt vähemalt üks 

kord õppeaastas arenguvestlusel.  

 

8.9. Hinde ja hinnangu vaidlustamine  

8.9.1. Õpilasel ja tema seaduslikul esindajal on õigus hindeid ja sõnalisi/kirjalikke hinnanguid 

vaidlustada kümne päeva jooksul pärast hinde või hinnangu teadasaamist, esitades kooli 

juhtkonnale kirjalikult vastava taotluse koos põhjendustega ja kirjaliku töö puhul koos 

vaidlusaluse tööga. Vaidlustamine on individuaalne ning selle lahendamine toimub reeglina 

õpilase ja õpilase vanema, juhtkonna ning õpetaja koostöös.   

8.9.2. Juhtkond teeb otsuse ja teavitab sellest taotluse esitajat kirjalikult viie tööpäeva jooksul 

otsuse vastuvõtmise päevast arvates.  

                    

                   

                    

9. ÕPILASTE JUHENDAMISE JA HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILASTE 

ÕPPEKORRALDUSE PÕHIMÕTTED, TUGITEENUSTE RAKENDAMISE KORD  

9.1. Õppekorralduse põhimõtted erivajadustega õpilastele  

9.1.1. Kool lähtub haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel kaasava õppe 

põhimõtetest, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane tavaklassis, 

koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel võib õpilane õppida ka väikeses rühmas või 

individuaalselt, vastava ressursi olemasolul.  

9.1.2. Õpilaste nõustamise ja tugimeetme rakendamise eesmärgil selgitatakse koolis välja 

hariduslike erivajadustega õpilased. Tulenevalt õpilase individuaalsusest tagatakse temale 

võimetekohane õpe ja vajalik tugi õpetajate, tugispetsialistide ning vajadusel kaasatud teiste 

spetsialistide koostöös.  

9.1.3. Direktor määrab koolis haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija (edaspidi 

HEVKO), kelle ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks 

vajaliku koostöö korraldamine vanema, tugispetsialistide ja õpetajate vahel.  

9.1.4. HEVKO juhendab õpetajaid haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb 

õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid  edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis 

pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute 

läbiviimiseks ning ühelt haridustasemelt teisele ülemineku toetamiseks, tehes selleks 

koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.  

9.1.5. Tuge vajava lapse vanemat teavitatakse tekkinud vajadusest ning kool korraldab õpilase 

pedagoogilis-psühholoogilise hindamise. Vajaduse korral tehakse koostööd teiste 

valdkondade spetsialistidega ja soovitatakse lisauuringuid. Tulemused, õpetajate 

tähelepanekud, tugispetsialistide ning koolivälise nõustamismeeskonna antud soovitused, 

rakendatud teenused ja tugi ning hinnangu nende tulemuslikkuse kohta kannavad õpetajad ja 
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tugispetsialistid õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardile. Õpilase individuaalse arengu 

kaardi täitmist koordineerib HEVKO.  

9.1.6. Kui õpilasel tekib takistusi koolikohustuse täitmisel või mahajäämus õpitulemuste 

saavutamisel, annab kool üldist tuge (täiendavat individuaalset juhendamist, tugispetsialistide 

teenuseid, vajadusel õpiabitunde individuaalselt või rühmas).  

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

rakendada koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel tõhustatud või erituge.  

9.1.8. Vähemalt kord õppeaastas ja koolivälise nõustamismeeskonna soovitatud toe 

rakendamise tähtaja lõppemisel hindab HEVKO koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega 

rakendatud toe mõju ning teeb ettepanekud edasiseks tegevuseks.  

9.1.9. Õpilase õppekavas sõnastatud eesmärkide täitmiseks ja talle vajaliku toe pakkumiseks 

võib ressursi olemasolul lisaks tavaklassidele moodustada ka õpiabi- või tasemerühmi või 

eriklasse.  

9.1.10.Õpilasele rakendatavad tugimeetmed:  

▪ eripedagoogilise ja logopeedilise abi osutamine vastavalt vajadusele;  

▪ õpiabi rakendamine aineõpetajate toel;  

▪ ainealane konsultatsioon;  

▪ andekuse arendamine (nt aineolümpiaadidele ja -võistlustel osalemine);  

▪ individuaalse õppekava rakendamine;  

▪ õpilase osalemine pikapäevarühmas;  

▪ õpilaste ja vanemate nõustamine kooli HEV-koordinaatori poolt;  

▪ ümarlaudade läbiviimine;  

▪ koduõppe rakendamine;  

▪ arenguvestluste läbiviimine.  

  

9.2. Individuaalne õppekava  

9.2.1 Individuaalne õppekava (edaspidi IÕK) on tuge vajavate õpilaste jaoks koostatud 

õppekava, kus on kirjeldatud tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks.   

9.2.2. IÕK võib koostada klassijuhataja, aineõpetaja, vanema ettepanekul või 

nõustamiskomisjoni soovitusel, rakendamiseks on vajalik vanema kirjalik nõusolek.  

9.2.3. IÕK koostab aineõpetaja, kaasates õpilase ja vanema ning vajadusel õpetajaid ja 

tugispetsialiste, protsessi koordineerib hariduslike erivajadustega õppe koordineerija.  

9.2.4 IÕK järgi õppimiseks koostatakse individuaalse õppekava vorm, mis sätestab kooli, 

aineõpetaja, õpilase ja vanema vastastikused õigused ja kohustused.  

9.2.5. IÕK järgi õppivale õpilasele avatakse individuaalse arengu jälgimise kaart, milles 

dokumenteeritakse pedagoogilis-psühholoogilise hindamise tulemused, õpetajate 

tähelepanekud ja soovitused õpilase tugevate ning arendamist vajavate külgede kohta, kooli 

tugispetsialistide soovitused, uuringute tulemused, nõustamismeeskonna soovitused. Kaardil 

oleva informatsiooni põhjal pakutakse õpilasele kooli tugimeetmeid või soovitatakse 

täiendavaid uuringuid.  

9.2.6. Kool võib teha õpilast õpetades muudatusi või kohandusi õppekestvuses, 

õppekoormuses, suhtluskeeles, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas. Kui muudatuste 

või kohandustega kaasneb nädalakoormuse või õppe intensiivsuse oluline kasv või 

kahanemine võrreldes kooli õppekavaga või riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemuste 

vähendamine või asendamine, tuleb õpilasele koostada riiklikes õppekavades sätestatud 

korras individuaalne õppekava.  

9.2.7. Kui haridusliku erivajadusega õpilasele koostatud individuaalse õppekavaga nähakse 

ette riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine või 

kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamine, võib individuaalset õppekava rakendada 

nõustamismeeskonna soovitusel.  
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10. KARJÄÄRIÕPPE, -INFO JA -NÕUSTAMISE KORRALDAMINE  

10.1. Karjääriõpe toimub koolis läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” 

käsitlemise kaudu õpetajate kavandatud õppeprotsessi käigus.  

10.2. Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” sisu ja eesmärke arvestatakse 

kooli õpikeskkonna kujundamisel. Sellest lähtudes tuuakse aineõppesse sobivad 

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

ülekoolilisi projekte.   

10.3. Karjääriinfot edastavad ning õpilasi nõustavad huvijuht ja õpetajad. Vajadusel 

kaasatakse erinevaid spetsialiste.  

10.4. Karjääriõppe hulka kuulub ka karjääri- ja tööteemalise kirjanduse soovitamine ning 

kataloogide tutvustamine edasiõppimise või õppekavavälise õppimise võimaluste kohta. 

Karjääriõpet toetab Töötukassa.  

10.5. Karjääriteenuste kättesaadavus võimaldatakse ainetundides, üritustel, edasiõppimist 

tutvustavatel õppepäevadel ja arenguvestlustel.  

  

11. ÕPILASTE JA VANEMATE TEAVITAMISE JA NÕUSTAMISE KORRALDUS  

11.1. Kool tagab õpilasele ning vanematele teabe kättesaadavuse õppe ja kasvatuse korralduse 

kohta ning juhendamise ja nõustamise õppetööd käsitlevates küsimustes.  

11.2. Peamised õppeteemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad 

üritused tehakse õpilasele teatavaks trimestri algul kooli veebilehel ja/või Stuudiumis.   

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

õppimises.  

11.4. Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga koolis vähemalt üks kord õppeaasta 

jooksul arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides.  

11.5. Kool korraldab õpilaste ja vanemate teavitamist edasiõppimisvõimalustest ning tagab 

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

  

12. ÕPETAJATE KOOSTÖÖ PLANEERIMISE PÕHIMÕTTED  

12.1. Õpetajate koostöö eesmärgiks on õppekavas kirjeldatud taotletavate 

õpitulemusteni/pädevusteni jõudmine õppe- ja kasvatustegevuse kaudu, lähtudes 

õpiväljunditest, etteantud ajast, õppekavas kirjeldatud õppesisust ja õppetegevusest.  

12.2. Koostöö õpetajate vahel toimub õppenõukogus, sisekoolitusel, töökoosolekul ning 

erinevate projektide, ainenädalate jms raames.  

12.3. Õpetajad jagavad kogemusi kolleegidega suhtlemisel.  

12.4. Õpetajad koostavad õppekava  ja ainekava alusel töökavad kõikides õppeainetes klassiti. 

Töökava peab olema vajadusel kättesaadav kooli juhtkonnale või vanemale.  

12.5. Töökavas täpsustatakse  ainekavas esitatut, hindamise meetodeid, arvestades  õpilase 

individuaalsus, kasutatavat õppekirjandust ja -materjale ning õpetajate vahelist koostööd.   

  

13. ÕPPEKAVA UUENDAMISE JA TÄIENDAMISE KORD  

13.1. Kooli õppekava uuendatakse või täiendatakse vastavalt vajadusele.  

13.2. Õppekava uuendused ja täiendused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks 

hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.  

  

 


