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1.ÜLDSÄTTED 

1.1 VG põhikooli õppekava koostamise alused ja ülesehitus 

 

Värska Gümnaasiumi põhikooli õppekava on kooli I, II ja III kooliastme õppe- ja 

kasvatustegevuse alusdokument, mille koostamisel on lähtutud põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadusest,  põhikooli riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast. Värska 

Gümnaasiumi põhikooli õppekava terviktekst on kättesaadav kooli koduleheküljel 

www.hot.ee/verskakool ja õpetajate toas. 

Värska Gümnaasiumi põhikooli õppekavas on üldosa ja ainevaldkonniti koondatud ning 

klassiti esitatud ainekavad. 

Värska Gümnaasiumi põhikooli õppekava üldosas esitletakse: 

1) õppe- ja kasvatustöö eesmärgid; 

2) õppe- ja kasvatustöö korraldus ning ajakasutus; 

3) tunnijaotusplaanid; 

4) läbivad teemad ja nende kasutamise põhimõtted; 

5) ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted; 

6) hindamise korraldus; 

7) põhikooli lõpetamise korraldus; 

8) õpilaste ja lastevanemate teavitamise ning nõustamise korraldus; 

9) õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse 

põhimõtted; 

10) karjääriteenuste korraldus; 

11) õpetaja töökava koostamise põhimõtted; 

12) õppekava uuendamise ja täiendamise kord. 

 

Ainevaldkonniti koondatud ainekavad esitatakse klassiti järgmiselt: 

1) keel ja kirjandus; 

2) võõrkeeled; 

3) matemaatika; 
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4) loodusained; 

5) sotsiaalained; 

6) kunstiained; 

7) tehnoloogia; 

8) kehaline kasvatus; 

9) valikainete tunnid. 

 

Alusväärtused: 

Õppekava ellu viies lähtutakse järgmistest ühistest väärtustest: 

1) koostöö – õppekava eesmärkide ja põhimõtete realiseerimisel tehakse koostööd 

õpilaste, lastevanemate, kolleegide ning teiste huvigruppidega; 

2) vastutustunne – ümbritsevasse keskkonda, võetud kohustustesse ja sõlmitud  

kokkulepetesse suhtutakse vastutustundega ning käitutakse keskkonda säästvalt; 

3) vaimsus – püütakse olla loov ja konstruktiivne, välditakse väiklust ja lamedust; 

tähtsustatakse kultuuritraditsioone; 

4) tervis – õppimiseks ja töötamiseks luuakse  võimalikult soodne tervislik keskkond 

ning püütakse toimida enda ja teiste tervist kahjustamata; 

5) tulevikku suunatus – igapäevastes tegevustes peetakse silma kaugemaid eesmärke 

ning  välditakse klammerdumist igapäevarutiini  

 

Teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arenemine toimub 

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

elukeskkonna ühistoime tulemusena. 

 

2.ÜLDOSA 

2.1 Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 

 

Kooli õppe ja kasvatuse põhimõtted: 
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1) Kool loob õpilasele eakohase, turvalise ja arendava õpikeskkonna, mis 

* toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks: õpilane on üha rohkem oma 

õpihuvi hoidja ning õppimise eesmärgistaja, juhtija ja analüüsija; 

* tähtsustab üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, 

inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu) ja ühiskondlikke väärtusi (vabadus, 

demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, isamaa-armastus, kultuuriline 

mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, 

vastutustundlikkus, sooline võrdõiguslikkus) ning oma kooli vaimsust: säilitab ja arendab 

edasi paikkonna ja koolipere traditsioone, kujundades seeläbi hoolivust ning lugupidamist 

iseenda, pere ja kogukonna vastu.  

 

2) Süsteemse, tervikliku ja tasakaalus ning mitmekesiseid õpikogemusi pakkuva õppe- 

ja kasvatusprotsessi kaudu loob kool tingimused üld-, valdkonna- ja 

õppeainepädevuste saavutamiseks 

* üldpädevused kujunevad kõikide õppeainete kaudu, aga ka tunni- ja koolivälises 

tegevuses ning neid on täpsustatud õppekavas kooliastmeti 

  

 Õppekava taotleb õpilastel järgmiste üldpädevuste kujunemist: 

1) väärtuspädevus 

2) sotsiaalne pädevus; 

3) enesemääratluspädevus; 

4) õpipädevus; 

5) suhtluspädevus; 

6) matemaatikapädevus; 

7) ettevõtlikkuspädevus. 

 

* ainevaldkonnapädevus kujuneb saavutatud õpitulemuste alusel. 

Kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid tulenevad kooli eripärast ja arengukavast, kus on silmas 

peetud nii õpilaste, vanemate, kooli töötajate soove kui piirkonna vajadusi ning vaimseid 

ja materiaalseid ressursse. 
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Värska Gümnaasiumi moto: 

Verska kuul om hüä opmisõ ja oppamisõ kotus 

 

Värska Gümnaasiumi eripära: 

 
   

 

ERIPÄRA 

 

 

KOOLI ERIPÄRA ESILETOOJAD 

ÕPPEAINETE /AINEVALDKONDADE  TOETUS  

ERIPÄRA KUJUNEMISEL 

   

 

LOODUSLÄHEDUS 

 

Kooli asukoht, õuesõpet soosiv  

mitmekesine kooliümbrus (mets, 

järv, maastikukaitseala jne), loodus- 

ja matkarajad, loodusvaatlused ja –

ring, õppekäigud, koostöö RMK , 

Keskkonnaameti ja KIKga (osavõtt 

õppeprogrammidest , talgutest ja 

koostööprojektid), ringitunnid. 

loodusõpetus 

geograafia 

bioloogia 

keemia 

inimeseõpetus 

kehaline kasvatus 

kunst  

orienteerumine 

 

 

TERVISLIKKUS 

 

 

Matkad, maastikumängud, 

„Suitsuprii klass“ 

kehaline kasvatus 

rütmika 

inimeseõpetus 

loodusõpetus 

orienteerumine 

 

ETTEVÕTLIKKUS  

 

 

Oma kooli päev ja laat, minifirmad, 

õpilaskohvik, majandusmängud, 

ettevõtluspäevad 

majandusõpetus 

ettevõtlusõpe 

kunstiõpetus 

inglise keel 

 

 

LOOVUS  

Pärimuspäevad , käsitöö- ja 

kunstinäitused ning õpitoad, osavõtt 

omaloomingukonkurssidest, kino ja 

etenduste ühiskülastused, piiriülene 

pärimuskultuur ja -muusika 

rütmika ja kehaline kasvatus 

kunst ja käsitöö 

eesti keel 
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koostöö, tantsuõpetus, 

liikluskasvatus 

inglise keel 

vene keel 

 

Kooli põhiülesandeks on aidata põhikooli õpilasel selgusele jõuda oma huvides ja 

võimetes, pakkuda igale õpilasele võimalusi oma teadmiste, oskuste ja huvide 

arendamiseks ning tagada tema valmisolek õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel 

ja elukestvaks õppeks. 

 

Värska Gümnaasiumi põhikooli lõpetaja: 

• on omandanud eakohased õpioskused ning saanud oma võimetele vastava 

hariduse; 

• lähtub oma käitumises üldinimlikest ja ühiskondlikest väärtustest; 

• peab lugu endast, kodust, kaasinimestest, oma ja teiste rahvaste kultuurist; 

• on kujunenud mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab end ühiskonnas teostada 

erinevates rollides: perekonnas, tööl, avalikus elus; 

• on loov, oskab oma tegevust kavandada ja analüüsida, oskab töötada nii iseseisvalt 

kui meeskonnas; 

• on õpihuviline ning suudab oma huvidele ja võimetele vastavat edasist õpiteed 

valida. 

 

2.2 Üldpädevuste kujunemine kooliastmeti 

 
     

 

1. 

 

KULTUURI - JA 

VÄÄRTUSPÄDEVUS 

 

I 

KOOLIASTE 

 

 

II 

KOOLIASTE 

 

III 

KOOLIASTE 

     

  

* Õpilane suudab hinnata inim-

suhteid ning tegevusi üld-

kehtivate moraalinormide 

 

* Suhtumine 

kaaslastesse on 

abivalmis ja 

 

* Mõistab oma 

rolli pereliikme 

ja sõbrana; 

 

* Väärtustab 

kollektiivi ja 

oskab töötada 
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seisukohast. 

 

 

 

sõbralik. austab kaasalasi 

ühisettevõtmis-

tes, spordis. 

meeskonnas; 

tunneb ausa 

mängu põhi-

mõtteid. 

  

* Õpilane oskab tajuda ja 

väärtustada oma seotust teiste 

inimestega. 

 

 

 

 

* Oskab kaas-

last kuulata ja 

teda tunnustada. 

 

* Täidab 

lubadusi ja on 

usaldusväärne 

 

* Peab lugu en-

dast ja kaasini-

mestest, oskab 

näha seoseid 

erinevate põlv-

kondade vahel. 

  

* Õpialane tajub ja väärtustab 

oma seotust loodusega. 

 

 

 

* Käitub loodust 

hoidvalt. 

 

* Väärtustab 

säästvat eluviisi. 

 

 

* Mõistab ini-

mese ja kesk-

konnavahelisi 

seoseid. 

  

* Õpilane tajub ja väärtustab 

oma seotust teiste maade ning 

rahvaste kultuuripärandiga. 

 

 

* Omab ette-

kujutust eri 

rahvaste 

kultuurist. 

 

* Peab lugu 

teiste maade 

kultuuri-

traditsioonidest. 

 

* Väärtustab 

individuaalset 

ning kultuurilist 

mitmekesisust. 

  

* Õpilane suudab väärtustada 

loomingut ja kujundada ilu-

meelt. 

 

 

 

 

 

* Oskab ilu 

märgata ja 

hinnata. 

 

* Julgeb ja oskab 

ennast 

loomingu-liselt 

väljendada, 

julgeb unistada 

ja ideid reali-

seerida. 

 

* Suudab ennast 

loominguliselt 

väljendada, peab 

lugu kunstist ja 

kultuuripäran-

dist. 

 

Väärtuspädevus on kujunenud, kui õpilane on tõendanud oma suutlikkust 

• hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; 
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• tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste 

maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri sündmustega, 

väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt. 

 
     

 

2. 

 

SOTSIAALNE  JA 

KODANIKUPÄDEVUS 

 

I 

KOOLIASTE 

 

 

II 

KOOLIASTE 

 

III 

KOOLIASTE 

     

  

Õpilane suudab toimida teadliku 

ja vastutustundliku kodanikuna 

ning suudab ennast teostada. 

 

 

 

 

 

* Tunneb ja aus-

tab oma kodu-

maad ja kodu-

paika ning  tun-

neb uhkust 

eestlaseks ole-

misest. 

 

* Tunneb end 

oma riigi koda-

nikuna. 

 

* Kujuneb vas-

tutustundlikuks 

ühiskonna-

liikmeks. 

  

Õpilane toetab ühiskonna 

demokraatlikku arengut. 

 

 

 

* Suhtub oma 

rahvusesse 

lugupidavalt. 

 

*Järgib ühis-

konna norme. 

 

* On aktiivne ja 

vastutustundlik 

kodanik. 

  

* Õpilane teab ja järgib ühis-

konnas kehtivaid väärtusi ja 

norme ning erinevate kesk-

kondade reegleid. 

 

 

 

*Tahab olla aus 

ja õiglane, täidab 

lubadusi, 

 

* On usaldus-

väärne ja vastu-

tab oma tegude 

eest. 

 

* Lähtub oma 

käitumises 

üldinimlikest ja 

ühiskondlikest 

väärtustest. 

  

* Õpilane teeb erinevates 

situatsioonides  koostööd teiste 

inimestega. 

 

 

* Oskab õppida 

ja tegutseda 

koos teistega. 

 

* Täidab rühmas 

erinevaid rolle ja 

oskab teha koos-

tööd. 

 

* Oskab plla 

meeskonna liige 

ja arvestab teiste 

arvamusega. 
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*  Õpilane aktsepteerib inimeste 

erinevusi ning arvestab neid 

suhtlemisel. 

 

 

 

 

* Ei narri 

kaaslasi. 

 

* Mõistab, et 

inimesed on 

erinevad. 

 

* Suudab erine-

vate suhtlus-

partneritega 

suhelda. 

 

Sotsiaalne pädevus on kujunenud, kui õpilane on tõendanud oma suutlikkust 

• ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada 

ühiskonna demokraatlikku arengut; 

• teada ja järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate 

keskkondade reegleid, 

• teha erinevates situatsioonides koostööd teiste inimestega, aktsepteerida inimeste 

erinevusi ja väärtushinnangute erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel. 

 
     

 

3. 

 

ENESEMÄÄRATLUSPÄDEVUS 

 

I 

KOOLIASTE 

 

 

II 

KOOLIASTE 

 

III 

KOOLIASTE 

     

  

* Õpilane suudab mõista oma 

tugevaid ja nõrku külgi, anda 

enesehinnangut. 

 

 

 

* Oskab iseseis-

va töö võtteid 

ja julgeb 

avaldada oma 

arvamust. 

 

* Püüab selgu-

sele jõuda oma 

huvides ja 

püüdlustes. 

 

* On huvitatud 

eneseanalüüsist 

ja soovib oma 

teadmisi ja os-

kusi arendada. 

  

* Õpilane järgib terveid eluviise. 

 

 

 

 

* Hoiab puhtust 

ja korda, 

tunneb rõõmu 

liikumi-sest ja 

 

* Väärtustab ja 

suudab järgida 

tervislikke elu-

viise, on füüsi-

 

* Teab individu-

aalset energia- 

ja toitumis-

vajadust, elab 
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 tahab olla 

terve. 

liselt aktiivne ja 

elab võimalikult 

tervislikult. 

tervislikult ja on 

aktiivne. 

  

* Õpilane lahendab iseendaga, oma 

vaimse ja füüsilise tervisega seondu-

vaid probleeme. 

 

 

 

 

 

* Oskab koos-

tada päeva-

plaani ja oma 

aega plaani-

päraselt 

jaotada, oskab 

problee-mide 

puhul otsida 

abi. 

 

* Teab sporti-

mise kasu-

likkust. 

 

* Tegeleb 

regulaarselt 

liikumisega. 

  

* Õpilane saab hakkama 

inimsuhetest tekkivate probleemide 

lahendamisega. 

 

 

 

 

 

* Tahab olla 

hea. 

 

* Hoidub vägi-

vallast ja püüab 

leida lahendusi 

tekkinud prob-

leemidele. 

 

* Tunneb üld-

tunnustatud 

väärtusi ja ei jää 

ükskõikseks, kui 

neid eiratakse. 

  

* Õpilane aktsepteerib inimeste 

erinevusi ning arvestab neid 

suhtlemisel. 

 

 

 

* Oskab leida 

sõpru. 

 

* Mõistab 

inimeste ja 

vaadete 

eripära. 

 

* Austab teiste 

inimeste ja ise-

enda vabadust, 

on suveräänne 

isiksus. 

 

Enesemääratluspädevus on kujunenud, kui õpilane on tõendanud oma suutlikkust 

• mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; 

• analüüsida oma käitumist erinevates olukordades; 

• käituda ohutult ja järgida tervislikke eluviise; 
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• lahendada suhtlemisprobleeme. 

 
     

 

4. 

 

ÕPIPÄDEVUS 

 

I 

KOOLIASTE 

 

 

II 

KOOLIASTE 

 

III 

KOOLIASTE 

     

  

* Õpilane suudab organiseerida 

õpikeskkonda ja on võimeline  

hankima õppimiseks vajaminevat 

teavet. 

 

 

 

* Tunneb rõõmu 

teada saamisest 

ja oskamisest, 

hangib teavet eri 

allikatest, tahab 

õppida. 

 

* Oskab kesken-

duda õppeüles-

annete 

täitmisele. 

 

* On teadmis-

himuline 

  

* Õpilane planeerib õppimist ning 

suudab plaani järgida. 

 

 

 

* Oskab jaotada 

aega õppimisele 

ja puhkamisele. 

 

* Oskab oma 

tegevust kavan-

dada ja hinnata. 

 

*Oskab seada 

eesmärke ja 

tegutseda nende 

nimel. 

  

* Õpilane kasutab õpitut (sh 

õpioskusi ja -strateegiaid) 

erinevates kontekstides ning 

probleeme lahendades. 

 

 

 

 

 

* Oskab sihi-

päraselt vaadel-

da, erinevusi ja 

sarnasusi märga-

ta, kirjeldada, 

võrrelda, rühmi-

tada. 

 

* Oskab suuna-

mise abil kasu-

tada erinevaid 

õpivõtteid, mõis-

tab kompromis-

side vajalikkust. 

 

* Mõtleb süs-

teemselt, loovalt 

ja kriitiliselt, on 

avatud enese-

arendamisele ja 

oskab iseseisvalt 

elulisi probleem-

ülesandeid lahen-

dada. 

  

* Õpilane analüüsib enda 

teadmisi ja oskusi, tugevusi ja 

nõrkusi.  

 

 

* Suudab katse-

tamise teel 

jõuda 

tulemuseni. 

 

* Oskab tule-

muse saavuta-

miseks tegevusi 

valida, eksimusi 

 

* Usub endasse, 

arvestab oma 

võimetega ja 

omab analüüsi-
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tunnistada ja 

korrigeerida. 

oskust. 

  

* Õpilane analüüsib enda 

edasiõppimise vajadust. 

 

 

 

* On tutvunud 

erinevate elu-

kutsetega. 

 

* Omab üldist 

ettekujutust töö-

maailmast. 

 

* Kasutab enese-

analüüsi tulemusi 

karjääri kavanda-

misel. 

 

Õpipädevus on kujunenud, kui õpilane on tõendanud oma suutlikkust 

• organiseerida õpikeskkonda individuaalselt ja rühmas ning hankida õppimiseks, 

hobideks, tervisekäitumiseks ja karjäärivalikuteks vajaminevat teavet; 

• planeerida õppimist ning seda plaani järgida; 

• kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja strateegiaid, erinevates kontekstides ning 

probleeme lahendades; 

• analüüsida enda teadmisi ja oskusi, motiveeritust ja enesekindlust ning selle põhjal  

edasiõppimise vajadust. 

 
     

 

5. 

 

SUHTLUSPÄDEVUS 

 

I 

KOOLIASTE 

 

 

II 

KOOLIASTE 

 

III 

KOOLIASTE 

     

  

* Õpilane suudab arvestades 

olukordi ja suhtluspartnereid 

ennast selgelt ja asjakohaselt 

väljendada. 

 

 

 

 

 

* Väljendab end 

selgelt ja aru-

saadavalt ning 

kasutab asja-

kohaselt erine-

vaid suhtlus-

kanaleid. 

 

* Oskab ennast 

esitleda, loob ja 

hoiab koostöist 

ning elutervet 

suhtluskesk-

konda. 

 

* Suhtleb ees-

märgipäraselt ja 

suudab end ühis-

konnas teostada 

erinevates rolli-

des: perekonnas, 

koolis, avalikus 

elus. 

  

* Õpilane suudab oma seisu-

 

* Julgeb avalda-

 

* Oskab oma 

 

* Avaldab oma 
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kohti esitada ja põhjendada. 

 

 

 

da oma 

arvamust ja seda 

põhjendada. 

seisukohti väl-

jendada, põhjen-

dada ja kaitsta. 

arvamust põhjen-

datult ja keeleli-

selt korrektselt. 

  

* Õpilane loeb ning mõistab 

teabe- ja tarbetekste ning ilu-

kirjandust. 

 

 

 

 

* Suudab tekstist 

leida seal sisal-

duvat teavet. 

 

* Väärtustab 

lugemist, oskab 

leida vastuseid 

oma 

küsimustele. 

 

* Väärtustab 

lugemist, oskab 

mõtestatult 

lugeda erinevaid 

tekste. 

  

* Õpilane kirjutab eri liiki tekste, 

kasutades kohaseid 

keelevahendeid ja sobivat stiili. 

 

 

* Kirjutab loeta-

va käekirjaga. 

 

* Kirjutab ees-

märgipäraselt. 

 

* Teab teksti-

liikide keelelisi 

erijooni. 

  

* Õpilane väärtustab õigekeel-

sust ning väljendusrikast keelt. 

 

 

 

 

 

* Valdab õige-

kirja aluseid. 

 

* Tunneb ja 

järgib 

õigekirjareegleid

. 

 

* Kasutab 

korrektset ja 

väljendusrikast 

keelt. 

 

Suhtluspädevus on kujunenud, kui õpilane on tõendanud oma suutlikkust 

• arvestades olukordi ja suhtluspartnereid ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada 

emakeeles ja võõrkeeles 

• ennast esitleda, oma seisukohti esitada ja põhjendada;  

•  lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; 

• kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; 

• väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt 
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6. 

 

MATEMAATIKA-, 

LOODUSTEADUSTE- JA 

TEHNOLOOGIAALANE 

PÄDEVUS 

 

I 

KOOLIASTE 

 

 

II 

KOOLIASTE 

 

III 

KOOLIASTE 

     

  

* Õpilane suudab kasutada 

matemaatikale omast keelt ja 

sümboleid. 

 

 

 

 

 

* Suudab tekstist 

leida ja mõista 

teavet ning seda 

suuliselt ja kirja-

likult esitada. 

 

* Valdab 

funktsionaalset 

lugemisoskust, 

saab aru mõiste-

test, põhjendab 

mõttekäike ja 

kontrollib nende 

õigsust. 

 

* Oskab kasutada 

loogikareegleid, 

püstitab hüpo-

teese, üldistab, 

arutleb ja 

kontrollib. 

  

* Õpilane suudab kasutada 

matemaatikale omaseid 

meetodeid  erinevate ülesannete 

lahendamiseks kõigis elu- ja 

tegevusvaldkondades. 

 

 

 

 

 

 

* Oskab olukordi 

analüüsida ning 

jõuab olemas-

olevatest 

faktidet arutluse 

kaudu 

järeldusteni. 

 

* Tunneb 

probleemi 

lahendamise 

skeemi ning 

näitab initsiatiivi 

ülesannete 

lahendamisel. 

 

* Mõistab, miks 

ja kuidas 

olenevad tema 

haridustee 

jätkamise 

võimalused 

matemaatika-

oskustest ning -

teadmistest. 

 

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus on kujunenud, kui õpilane 

on tõendanud oma suutlikkust 

• kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid, meetodeid koolis ja 

igapäevaelus;  

• suutlikkus kirjeldada ümbritsevat maailma, loodusteaduslike mudelite ja 

mõõtmisvahendite abil ning teha tõenduspõhiseid otsuseid;  
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• mõista loodusteaduste ja tehnoloogia olulisust ja piiranguid; 

• kasutada uusi tehnoloogiaid eesmärgipäraselt 

 
     

 

7. 

 

ETTEVÕTLIKKUSPÄDEVUS 

 

I 

KOOLIASTE 

 

 

II 

KOOLIASTE 

 

III 

KOOLIASTE 

     

  

* Õpilane suudab ideid luua ja 

kasutades omandatud teadmisi ja 

oskusi neid ka erinevates elu- ja 

tegevusvaldkondades ellu viia. 

 

 

* On erinevates 

rollimängudes 

loov ja leidlik. 

 

* Oskab kasuta-

da kogutud 

teadmisi, on 

ettevõtlik 

 

* Osaleb 

projektides, mis 

eeldavad õpilaste 

omaalgatust ja 

aktiivsust. 

  

* Õpilane suudab näha probleeme 

ja neis peituvaid võimalusi. 

 

 

 

 

 

* Oskab läbi 

rollimängu ja 

katsetamise 

näha probleeme 

ja leida nendele 

lahendusi. 

 

* Oskab 

probleeme näha 

ja õpetaja abiga 

lahendusi leida. 

 

* Oskab 

probleeme näha, 

sõnastada ja 

lahendusi leida. 

  

* Õpilane suudab seada eesmärke 

ja neid ellu viia. 

 

 

 

 

* Püüab 

selgusele jõuda 

oma huvides. 

 

* Oskab oma 

tegevust 

kavandada ja 

hinnata. 

 

* Usub endasse, 

seab endale 

eesmärke ja 

tegutseb nende 

nimel. 

  

* Õpilane suudab korraldada 

ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja 

vastutada tulemuste eest. 

 

 

 

 

* Oskab olla 

mängu juht ja 

algataja. 

 

* Oskab vajaliku 

tulemuse 

saavutamiseks 

tegevusi valida. 

 

* On ettevõtlik, 

oskab korraldada 

tegevusi noore-

matele õpilastele 

ning võtab 

endale 
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vastutuse. 

  

* Suudab reageerida paindlikult 

muutustele ning võtta arukaid 

riske. 

 

 

 

* Oskab ka 

kaotada. 

 

* Mõistab 

kompromisside 

vajalikkust. 

 

* On suuteline 

korrigeerima 

oma käitumist ja 

plaane vastavalt 

olukorrale. 

 

Ettevõtlikkuspädevus on kujunenud, kui õpilane on tõendanud oma suutlikkust 

• seada eesmärke ja neid ellu viia; 

• näidata initsiatiivi, korraldada ühistegevusi ja vastutada tulemuste eest; 

• luua ja ellu viia ideid, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja 

tegevusvaldkondades; 

• näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; 

• reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske. 

 
     

 

8. 

 

DIGIPÄDEVUS 

 

I 

KOOLIASTE 

 

 

II 

KOOLIASTE 

 

III 

KOOLIASTE 

     

 * Õpilane suudab kasutada 

digitehnoloogiat. 

 

 

Oskab  leida ja 

vastu võtta 

informatsiooni 

digivahendite 

abil. 

Oskab ise luua 

tekste, pilte, 

salvestada heli 

jms 

digivahendite 

abil. 

Oskab paigaldada 

seadmetesse 

programme ja 

neid õppetöös 

kasutada. 

 * Õpilane suudab hinnata 

digikeskkonna usaldusväärsust ja 

on teadlik ohtudest 

 

Oskab piirata 

oma tegevust 

digivahendite 

kasutamisel. 

Oskab hoiduda 

võõrastest  ja 

teadaolevalt 

ohtlikest 

allikatest. 

On teadlik 

lubatud ja 

lubamatust info 

edastamisest ja 

kasutamisest 

digivahenditega. 
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Digipädevus on kujunenud, kui õpilane on tõendanud oma suutlikkust 

• kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas 

nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes;  

• leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja 

usaldusväärsust;  

• osaleda digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja 

kasutamisel;  

• kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha 

koostööd erinevates digikeskkondades;  

• olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, 

isikuandmeid ja digitaalset identiteeti;  

• järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus. 

 

2.3 Koolitöötajate tegevused üldpädevuste kujundamiseks 

 

Kultuuri- ja väärtuspädevuse kujundamine 

• Alusväärtused on igapäevaselt kõigile kättesaadavad, neid järgitakse tegevuste 

kavandamisel ning erinevaid töövorme kasutades arutatakse õpilastega 

alusväärtuste üle. 

• Õpetajad arutavad tundides õpilastele eakohaselt päevakajalisi sündmusi või 

ühiskonnas ja maailmas esiplaanil olevaid aktuaalseid küsimusi. Arutelusid läbi 

viies käsitleb õpetaja mingi sündmuse, nähtuse või seisukoha erinevaid tahke, 

demonstreerides teatud mõtteviisi: igal nähtusel on mitu põhjendust, igal 

sündmusel on vähemalt mitu tõlgendust, igal seisukohal on vähemalt üks 

vastandseisukoht. 

• Koolis keskendutakse teiste loomingu väärtustamisele eelkõige õpilaste suutlikkuse 

kujundamise kaudu vältida plagiaati kirjalike tööde koostamisel. Korrektse 

viitamissüsteemi kasutamist kirjalikes töödes jälgivad kõik õpetajad alates juba 

esimesest kooliastmest. 
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• Koolis kujundatakse õpilaste ilumeelt ühelt poolt koolis valitseva esteetilise 

õppekeskkonna kaudu, väärtustatakse kohalikku kultuuri. 

 

Sotsiaalse ja kodanikupädevuse kujundamine 

• Vastutustunde kujundamine toimub koolis eelkõige kokkulepete sõlmimise ja 

kokkulepetest kinnipidamise jälgimise teel. Kokkulepete saavutamine tähendab 

osapoolte ärakuulamist ja teineteisega arvestamist (selle mõistmist, kas kokkulepet 

on võimalik täita) ning kõigi osapoolte kokkuleppega nõustumist. Oluline roll on 

selle juures õpetajatel asjakohases suhtlemises ja kannatlikkusel asju läbi rääkida 

ning järjekindluses kokkulepetest kinnipidamist jälgida. 

• Õpilasi käsitletakse õppeprotsessis partneritena, õpetajad võtavad  

veerandi/õppeteema lõpus neilt tagasisidet õppeprotsessi läbiviimise kohta. 

• Kehtestatud reeglite järgmisel näitavad õpetajad õpilastele ise eeskuju. Õpilastelt 

ei nõuta reeglite täitmist, mida õpetaja ise ei täida. Näiteks, kuna õpilastelt 

nõutakse täpsust tundi tulekul, siis tundi ei hiline ka õpetajad. 

• Eraldi tähelepanu pööratakse kõikides õppeainetes õpilaste koostööoskuste 

arendamisel meeskonnas töötamisel. Kui õpetaja on planeerinud õppemeetodina 

kasutada rühmatööd, siis selle läbiviimisele järgneb peale rühmatöö tulemuste 

arutelu ka arutelu rühma kui meeskonna toimimise teemal ning tehakse järeldused 

edaspidiseks. 

 

Enesemääratluspädevuse kujundamine 

• Kõikides õppeainetes kasutatakse kujundava hindamise raames õpilaste 

enesehindamist, mille käigus õpilased õpivad määratlema enda tugevaid ja nõrku 

külgi ning kavandama parendustegevusi.  

• Õpilastega läbiviidavad arenguvestlused põhinevad õpilaste eneseanalüüsil, mille 

aluseks on õpimapp. Õpimapp õppimise päevikuna sisaldab nii õppetöid kui ka 

tööde analüüsi ja tagasisidet õpetajalt ja kaasõpilastelt. 

• Õpilaste poolt koostatud kirjalikud tööd peavad sisaldama kirjalikku tagasisidet 

soorituse tugevuste ja nõrkuste kohta. Tagasisidet võib saada eelnevalt 
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teadaolevate kindlate kriteeriumide põhjal õpetajalt, kaaslastelt või ka 

eneseanalüüsi korras. 

 

Õpipädevuse kujundamine 

• Kõikides õppeainetes keskendutakse ühe olulisema õpipädevuse komponendi - 

funktsionaalse lugemisoskuse - arendamisele. Eelkõige kujundatakse õpilastel 

oskusi leida informatsiooni teatmeteostest ja Internetist. Õpikuid käsitletakse 

koolis ühe teatmeteose liigina. Järgitakse põhimõtet, et õpitulemuste saavutatuse 

kontrollimisel võivad õpilased, sõltuvalt õpitulemusest, kasutada vajalikke 

abimaterjale või vahendeid. 

• Õpiraskuste esinemisel koostatakse esmase õpiabimeetmena õpilase ja õpetaja 

koostöös õpilasele kirjalik individuaalne arenguplaan raskustest ülesaamiseks. 

Individuaalne arenguplaan on õpilase ja õpetaja vabatahtlik kokkulepe ja on 

suunatud õpetaja konsultatsiooniaja tulemuslikumaks ärakasutamiseks.  

 

Suhtluspädevuse kujundamine 

• Klassiruumides ja õppetundides on võimalik kasutada õigekeelsussõnaraamatuid ja 

võõrsõnade leksikoni. Õpetajad suunavad õpilasi neid järjekindlat kasutama. 

• Eraldi tähelepanu pööratakse õpilaste esinemisalase pädevuse kujunemisele. 

Järgitakse kahte peamist printsiipi: esinemine klassi ees on õpilasele vabatahtlik ja 

õpilane peab saama enne esinemist õpetajapoolset juhendamist ning peale 

esinemist personaalset tagasisidet. See, kas õpilased on valmis vabatahtlikult klassi 

ees esinema, sõltub eelkõige sellest, millise vaimse ja sotsiaalse õppekeskkonna 

õpetaja on suutnud luua. Õpilasi ei tohi panna vastu nende tahtmist 

esinemissituatsiooni, vaid neid tuleb juhendada ja toetada nii, et nad on valmis ise 

esinema. 

• Õpilastel kujundatakse oskused anda kaasõpilastele konstruktiivset kirjalikku ja 

suulist tagasisidet. Tagasiside andmine toimub õpetaja juhendamisel, mille käigus 

järgitakse konstruktiivse tagasiside andmise reegleid. 
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Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevuse kujundamine 

• Kõikides ainetes pööratakse tähelepanu matemaatiliste esitusviiside (näiteks 

diagrammid) kasutamisele oma aines. Eraldi pööravad kõik õpetajad tähelepanu 

oma ainest ja õpilaste vanusest tulenevalt statistilise andmetöötluse erinevatele 

meetoditele. 

• Kõikides ainetes pööratakse tähelepanu õppeaines sisemiste seoste nägemisele ja 

esiletoomisele. Selleks kasutavad õpetajad mõistekaardi meetodit. 

 

Ettevõtlikkuspädevuse kujundamine 

• Tundides kasutatakse kogemusõppel põhinevaid aktiivõppe meetodeid, mis 

võimaldavad simuleeritud olukordades ennast proovile panna ja õpitud teadmisi ja 

oskusi rakendada. 

• Tunnivälised üritused kavandatakse projektipõhisena, kuhu kaasatakse õpilased 

ning järgitakse kõiki projektijuhtimise reegleid.  

 

Digipädevuse kujundamine 

• Erinevates ainetundides kasutatakse digivahendeid info hankimiseks. 

• Õpilased otsivad ja töötlevad infot referaatide, praktiliste tööde, loovtööde 

tegemiseks.  

• Arvutiõpetuse tunnid 3. ja 5.klassis annavad algteadmised digitehnoloogia 

kasutamiseks ja ohtudest hoidumiseks. 

 

 

2.4 Õppe- ja kasvatustöö korraldus ning ajakasutus 

 

Õppe- ja kasvatustöö korraldamisel lähtub kool kehtivatest seadustest, õpilase 

vajadustest, huvigruppide ootustest ning õppe- ja kasvatustöö eesmärkidest. 
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Õppeaasta pikkuse, õpilaste nädalakoormuse ja tunnijaotusplaani koostamisel võetakse 

aluseks „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ sätestatud nõuded. 

 

Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.  

 

Õppeaasta koosneb 4 õppeveerandist (175 õppepäeva, lõpuklassis vähemalt 185 

õppepäeva) ja koolivaheaegadest, mille kehtestab haridus- ja teadusminister. 

 

Värska Gümnaasiumi I, II ja III kooliastmes toimub õppetöö üldjuhul traditsioonilise 

aineõppena viiel tööpäeval nädalas. Kool tagab õpilasele seaduses ettenähtud 

kohustuslike õppeainete nädala õppetundide mahu ning määrab lisaks koolipoolselt I 

kooliastmes 8, II kooliastmes 10 ja III kooliastmes 4 nädalatunni kasutamise arvestusega, 

et  põhikooli õpilase suurim lubatud nädala õppekoormus on: 1. klassis 20 õppetundi; 2. 

klassis 23 õppetundi; 3. ja 4. klassis 25 õppetundi; 5. klassis 28 õppetundi; 6. ja 7. klassis 

30 õppetundi; 8. ja 9. klassis 32 õppetundi. 

 

Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu. Pakutakse 

diferentseeritud õpiülesandeid, mille sisu ja raskusaste võimaldavad õpilastel sobiva 

pingutustasemega õppida, arvestades sealjuures igaühe individuaalsust. Kuna õpetaja 

planeerib oma tööd paljuski koostöös teiste aineõpetajatega, siis lisaks tavapärasele ja 

lõimitud õppetööle toimuvad üldjuhul üks kord õppeveerandis ka projektipäevad 

(õuesõpe, avastusõpe, uurimuslik õpe, muuseumiõpe jms õppetegevus väljaspool kooli 

ruume). Õppetööd mitmekesistavad ja rikastavad veel erinevad ainealased üritused 

(ainenädalad ja -võistlused, külalistunnid, õppekäigud ja -ekskursioonid) ning 

õppeülesanded virtuaalses keskkonnas. 

 

Kogu tunni- ja koolisisene ning -väline tegevus koos- ja ühistöös koduga soosivad üld-, 

valdkonna ja õppeainepädevuste kujunemist, mis on väga olulised inimeseks ja kodanikuks 

kasvamisel. Riiklikus õppekavas määratletud üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist 

kirjeldatakse detailsemalt klassiti esitatud ainekavades. 
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2.4.1 Kohustuslikud õppeained 

 

Toetudes põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ning põhikooli  riiklikule õppekavale, on 

Värska Gümnaasiumi põhikooliastmes  kohustuslikud järgmised kaheksasse 

ainevaldkonda jaotatud  õppeained: 

1) keel ja kirjandus: eesti keel    1.- 9. klass 

    kirjandus    5.- 9. klass 

 

2) võõrkeeled:   A-võõrkeel – inglise keel  3.- 9. klass 

    B-võõrkeel – vene keel  6.- 9. klass 

  

3) matemaatika:  matemaatika    1.- 9. klass 

 

4) loodusained:  loodusõpetus    1.- 7. klass 

    bioloogia    7.- 9. klass 

    geograafia    7.- 9. klass 

    füüsika     8.- 9. klass 

    keemia    8.- 9. klass 

 

5) sotsiaalained:  inimeseõpetus   2.- 3. ja 5.- 8. klass 

    ajalugu    5.- 9. klass 

    ühiskonnaõpetus   6. ja 9. klass 

 

6) kunstiained:  muusika     1.- 9. klass 

    kunst     1.- 9. klass 

 

7) tehnoloogia:  tööõpetus    1.- 3. klass 

    käsitöö ja kodundus   4.- 9. klass 

    tehnoloogiaõpetus   4.- 9. klass 
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8) kehaline kasvatus: kehaline kasvatus    1. - 9. klass 

 

 

2.4.2 Valikõppeained 

 

Võttes aluseks põhikooli riikliku õppekava pädevused, läbivad teemad ja Värska 

Gümnaasiumi põhikooli õppe- ja kasvatustöö eesmärgid, on I-III kooliastme 

tunnijaotusplaani lisatud järgmised kooli omapära ja piirkondlikku eripära arvestavad 

valikõppeained: 

1) rütmika         5. klass 

 Õpilaste tervise edendamiseks, neile täiendavate liikumisvõimaluste ja -oskuste  

 pakkumiseks lõimides muusikaõpetuse ja kehalise kasvatuse, aga samas ka läbiva 

 teema „Kultuuriline identiteet“ toetamiseks on tunnijaotusplaani lisatud rütmika. 

 Rütmikas osalevad kõik 5. klassi õpilased 

2) arvutiõpetus       3. ja 5. klass 

Läbiva teema „Teabekeskkond“ toetamiseks, koolinoorte arvuti ning interneti 

 kasutamise oskuse täiendamiseks ja õpilaste paremaks ette valmistamiseks III   

kooliastme   kohustusliku loovtöö oskuslikuks vormistamiseks  on 3. ja 5. klassi 

tunnijaotusplaani lisatud arvutiõpetuse tund, kus osalevad kõik antud klasside 

õpilased. 

3) majandusõpetus         1., 5., 8. klass 

Soodustades õpilase kujunemist ettevõtlikuks isiksuseks ning läbiva teema 

 „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ toetamiseks, on 1., 5. ja 8. klassi 

tunnijaotusplaani  lisatud  majandusõpetuse tund. Nimetatud tundides osalevad 

kõik antud klasside õpilased.  

4) pärimusõpetus       2.,  5., 7. klass 

 Et aidata õpilasel teadvustada kultuuri järjepidevust ning märgata ja kogeda 

 pärimuskultuuri erinevaid ilminguid tänapäeval, on 2., 5. ja 7. klassi tunniplaani 

 lisatud  pärimusõpetuse tund. Aine on õpilasele toeks noorte sidumisel 

 esivanemate keele ja  kultuuriga ning aitab kaasa setu vaimse ja materiaalse 
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 kultuuripärandi säilimisele- laiendamisele. Tihedalt seotud läbiva teemaga 

 „Kultuuriline identiteet“.    

5) loovus                                         6. klass 

Õpilaste loovuse arendamiseks ja mõtete kogumiseks-suunamiseks III kooliastmes kõiki 

õpilasi ees ootava loovtöö edukaks koostamiseks, on 6. klassi tunnijaotusplaani lisatud 

pärimuskultuuri, muusika, kirjanduse ja sõnakunstiga, loovmängu ja –tantsuga 

 läbipõimunud loovust arendav, oma seesmisi ja välimisi piire tundma õpetav, teisiti 

mõtlema julgustav koolitund. Lisaks läbivale teemale „Kultuuriline identiteet“, leiab 

sidusust veel „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkusega“  

6) liikumise- ja liikluskasvatus           4. klass 

Läbivateks teemadeks on  „Väärtused ja kõlblus” ning „Tervis ja ohutus”. Õpilasi 

suunatakse  kujunema vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks 

ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning 

kaasa aitama tervist edendava turvalise keskkonna kujundamisele. Oluline on kujundada 

õiget liikluskäitumist, harjuma järgima liikluses kehtivaid norme ning arvestama 

kaasliiklejatega. 

 

2.4.3 Õppe ja kasvatuse rõhuasetused ning töökorraldus I kooliastmes 

 

I kooliaste hõlmab 1.- 3. klassi. 

Õppetöö I kooliastmes toimub üldõpetuse ja aineõpetuse kombineeritud variandi alusel. 

Klassiõpetaja olemasolu loob parimad võimalused ainetevaheliste seoste loomiseks. Suurt 

tähelepanu pööratakse avastus- ja aktiivõppele. Selle kaudu saavutatakse õpilase aktiivne 

osavõtt õppetööst, väärtustatakse suhtlemis- ja koostööoskust ning iseseisvat 

otsustusvõimet. Õppeprotsessi käigus kujundatakse õpilasel esmased õpiharjumused ja –

oskused, keskendutakse heade käitumistavade tundmaõppimisele ja järgimisele. Õpetaja 

olulisim ülesanne on iga lapse eneseusu ja õpimotivatsiooni toetamine, õpiraskuste 

äratundmine ning vajadusel tugisüsteemide või muu õpiabi pakkumine.  

 

1. klassis reeglina koduseid õpiülesandeid ei anta. 
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2. ja 3. klassis ei anta koduseid õpiülesandeid pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi 

esimeseks päevaks. 

 

I kooliastme tunnijaotusplaanis on järgmised kohustuslike õppeainete lisatunnid ja 

koolipoolsete valikainete tunnid nädalas:         

 

ÕPPEAINE KOKKU 

MATEMAATIKA 2 

LOODUSÕPETUS 1 

TANTSUÕPETUS 1 

INFORMAATIKA / ARVUTIÕPETUS 1 

MAJANDUSÕPETUS 1 

PÄRIMUSKULTUUR 1 

KOKKU 7 

 

 

I kooliastmes taotletavad pädevused 

 

Esimese kooliastme lõpus õpilane:  

1) peab lugu iseendast, oma perekonnast, klassist ja koolist; on viisakas, sõbralik ja 

sõnapidaja kaaslane; 

2) oskab end häälestada ülesandega toimetulemisele ning mõtestab oma tegevusi, 

tunneb rõõmu teada saamisest ja oskamisest, tahab ja oskab õppida üksi ning koos 

teistega; 

3) oskab jaotada aega õppimise, harrastustegevuse, koduste kohustuste ning 

puhkamise vahel; 

4) oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ning sarnasusi märgata, võrrelda, kirjeldada; 

suudab tekstidest leida ja mõista seal sisalduvat teavet, seda suuliselt ja kirjalikult 

esitada;  
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5) arvutab ning oskab kasutada mõõtmiseks sobivaid abivahendeid ja mõõtühikuid; 

oskab lihtsat plaani, tabelit, diagrammi ja kaarti lugeda; 

6) oskab kasutada lihtsamaid arvutiprogramme ning kodus ja koolis kasutatavaid 

tehnilisi seadmeid; 

7) teab oma rahvuslikku kuuluvust ning suhtub oma rahvusesse lugupidavalt; austab 

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

nendega seostuvaid käitumisreegleid; 

8) mõistab ja kasutab õpitavas võõrkeeles igapäevaseid äraõpitud väljendeid ja 

lihtsamaid fraase; 

9) oskab ümbritsevat märgata ja hinnata; käitub loodust hoidvalt;  

10) hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja 

tegevusest 

11) hoiab puhtust ja korda, hoolitseb oma välimuse ja tervise eest ning tahab olla 

terve; 

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

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

 

2.4.4 Õppe ja kasvatuse rõhuasetused ning töökorraldus II kooliastmes 

 

II kooliaste hõlmab 4.- 6. klassi. 

Õppetöö II kooliastmes toimub aineõpetuse põhimõttel. Õpetuses rakendatakse 

mitmekesiseid tööviise ja ülesandeid, mis arvestavad ja aitavad õpilasel toime tulla tema 

individuaalselt erineva arenguga, võimaldades õpilase iseseisvaid valikuid ning seostatust 

praktilise eluga.    Toetatakse õpilase õpihuvi, õpimotivatsiooni ja õpioskuste  kujunemist. 

Koostöös püütakse ära tunda ja arendada õpilaste erivõimeid ja huvisid, õpiraskustega 

õpilasele pakutakse õpiabi. 

 

Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei 

anta. 
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II kooliastme tunnijaotusplaanis on järgmised kohustuslike õppeainete lisatunnid ja 

koolipoolsete valikainete tunnid nädalas:            

 

ÕPPEAINE KOKKU 

EESTI KEEL 1 

MATEMAATIKA 2 

A-VÕÕRKEEL (INGLISE) 2 

INFORMAATIKA 1 

MAJANDUSÕPETUS 1 

PÄRIMUSKULTUUR 1 

LOOVUS 1 

TÖÖÕPETUS 1 

KOKKU 10 

 

 

II kooliastmes taotletavad pädevused 

 

Teise kooliastme lõpus õpilane:  

1) mõistab oma rolli õpilasena, kaaslasena, sõbrana, pereliikmena ja hindab 

harmoonilisi inimsuhteid; on usaldusväärne, peab kinni kokkulepetest ning 

vastutab oma tegude eest; järgib ühiselu norme; 

2) oskab suunamisel kasutada eakohaseid õpivõtteid ja keskenduda õppeülesannete 

täitmisele; oskab ka ise oma tegevust kavandada, vajalikke tegevusi valida, 

rakendada, vajadusel tegevust korrigeerida ning tulemust  hinnata;  

3) oskab mõtestatult kuulata ja lugeda eakohaseid tekste, luua eakohasel tasemel 

keeleliselt korrektseid ning suhtlussituatsioonile vastavaid suulisi ja kirjalikke tekste 

ning mõista suulist kõnet; 

4) on kindlalt omandanud arvutus- ja mõõtmisoskuse ning tunneb ja oskab 

juhendamise abil kasutada loogikareegleid; 
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5) tuleb vähemalt ühes võõrkeeles toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis 

nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel; 

6) tunnetab end oma riigi kodanikuna, väärtustab oma rahvust ja kultuuri teiste 

rahvuste ja kultuuride seas, suhtub inimestesse eelarvamusteta, tunnustab 

inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi ning mõistab kompromisside vajalikkust; 

7) oskab teha vahet faktil ja arvamusel; oskab oma arvamust väljendada, põhjendada 

ja kaitsta, teab oma tugevaid ja nõrku külgi ning püüab selgusele jõuda oma 

huvides;  

8) oskab leida vastuseid oma küsimustele, hankida erinevatest allikatest vajalikku 

teavet, seda tõlgendada, kasutada ja edastada; 

9) huvitub loodusest ja looduse uurimisest, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi 

ja hankida loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda ning väärtustab 

säästvat eluviisi; 

10) oskab kasutada arvutit ja internetti suhtlusvahendina ning oskab arvutiga 

vormistada tekste; 

11) väärtustab kunstiloomingut ning suudab end kunstivahendite abil väljendada; 

12) väärtustab tervislikke eluviise, on teadlik tervist kahjustavatest teguritest ja 

sõltuvusainete ohtlikkusest; 

13) on leidnud endale sobiva harrastuse ning omab üldist ettekujutust töömaailmast; 

 

2.4.5 Õppe ja kasvatuse rõhuasetused ning töökorraldus III kooliastmes 

 

III kooliaste hõlmab 7.- 9. klassi. 

Õppetöö III kooliastmes toimub aineõpetuse põhimõttel. Diferentseeritud aineõpetust 

rakendatakse eesti keeles ja kirjanduses, matemaatikas, võõrkeeles. Õppe ja kasvatuse 

põhitaotluseks on aidata õpilasel kujuneda vastutustundlikuks ühiskonnaliikmeks, kes 

igapäevaelus tuleb iseseisvalt toime ning suudab oma huvidele ja võimetele vastavat 

õpiteed valida. Õpipädevuse seisukohalt on oluline õpimotivatsiooni hoidmine, erinevate  

õpistrateegiate teadvustatud kasutamine (sh erivõimete ja huvide arendamine), 
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uurimuslik õpe ja enesekontrollioskuste arendamine. Kool toetab õpilast tema edasiste 

õpingute ja kutsevaliku tegemisel. 

 

Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei 

anta. 

 

III kooliastme tunnijaotusplaanis on järgmised kohustuslike õppeainete lisatunnid ja 

koolipoolsete valikainete tunnid nädalas:            

 

ÕPPEAINE KOKKU 

MATEMAATIKA 2 

MAJANDUSÕPETUS 1 

PÄRIMUSKULTUUR 1 

KOKKU 4 

 

III kooliastmes taotletavad pädevused 

 

Kolmanda kooliastme lõpus õpilane:  

1) tunneb ning järgib üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, ei jää 

ükskõikseks, kui neid eiratakse, vajadusel sekkub; 

2) tunneb ja austab oma  keelt ja kultuuri ning aitab kaasa eesti keele ja kultuuri 

säilimisele ning arengule; omab ettekujutust ja teadmisi maailma eri rahvaste 

kultuuridest, suhtub teistest rahvustest inimestesse eelarvamustevabalt ja 

lugupidavalt; 

3) mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt, on teadmishimuline ja avatud 

enesearendamisele;  oskab õppida ja leida edasiõppimisvõimalusi, kasutades 

vajaduse korral asjakohast nõu; 

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

tegutseb nende nimel; juhib ja korrigeerib oma käitumist ning võtab endale 

vastutuse oma tegude eest; 
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5) suudab mõista ja tõlgendada erinevaid tekste; tunneb ja järgib õigekirjareegleid; 

suudab end olukorda ja suhtluspartnereid arvestades kõnes ning kirjas selgelt ja 

asjakohaselt väljendada; 

6) suudab lahendada igapäevaelu erinevates valdkondades tekkivaid küsimusi, mis 

nõuavad matemaatiliste mõttemeetodite (loogika ja ruumilise mõtlemise) ning 

esitusviiside (valemite, mudelite, skeemide, graafikute) kasutamist; 

7) valdab vähemalt üht võõrkeelt tasemel, mis võimaldab igapäevastes olukordades 

suuliselt ja kirjalikult suhelda ning mõista eakohaseid võõrkeelseid tekste; 

8) oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke 

seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi; 

9) mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda 

ning elab ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes; 

10) suudab tehnikamaailmas toime tulla ning tehnikat eesmärgipäraselt ja võimalikult 

riskita kasutada; 

11) suudab väljendada ennast loominguliselt, peab lugu kunstist ja kultuuripärandist; 

12) väärtustab ja järgib tervislikku eluviisi ning on füüsiliselt aktiivne; 

13) on vastutustundlik  ja aktiivne kodanik, kes on huvitatud oma kooli, kodukoha ja 

riigi demokraatlikust arengust. 

 

 

2.5 Tunnijaotusplaanid 

 

I kooliastme tunnijaotusplaan 

 

 

 

AINE 

 

 

 

1. KL 

 

 

2. KL 

 

 

3. KL 

 

I  KOOLIASTE 

KOKKU 

 

 

 

RIIKLIK 

MIINIMUM 

EESTI KEEL 6 7 6 19 19 

INGLISE KEEL (A-võõrkeel) - - 3 3 3 

MATEMAATIKA 4 4 4 12 10 
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LOODUSÕPETUS 1 1 2 4 3 

INIMESEÕPETUS - 1 1 2 2 

MUUSIKA 2 2 2 6 6 

KEHALINE KASVATUS 3 3 3 9  8 

KUNSTIÕPETUS 1 2 1 4 5 

TÖÖÕPETUS 2 1 2 5 4 

PÄRIMUSÕPETUS - 1 - 1 - 

MAJANDUSÕPETUS 1 - - 1 - 

ARVUTIÕPETUS - - 1 1 - 

TANTSUÕPETUS - 1 - 1 - 

 

                

                  KOKKU  

 

 

20 

 

23 

 

25 

      

 

               SUURIM 

  LUBATUD KOORMUS 

 

 

20 

 

23 

 

25 

      

 

I kooliastme õppeainete ajaline maht klassiti 

1. KLASS 

 

ÕPPEAINE TUNDE 

NÄDALAS 

TUNDE  

ÕPPEAASTAS 

EESTI KEEL 6 210 

MATEMAATIKA 4 140 

LOODUSÕPETUS 1 35 

INIMESEÕPETUS - - 

MUUSIKAÕPETUS 2 70 

KEHALINE KASVATUS 3 105 

KUNSTIÕPETUS 1 35 

TÖÖÕPETUS 2 70 

MAJANDUSÕPETUS 1 35 

              

KOKKU 

 

 

20 

 

700 
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2. KLASS  

 

ÕPPEAINE TUNDE 

NÄDALAS 

TUNDE  

ÕPPEAASTAS 

EESTI KEEL 7 245 

MATEMAATIKA 4 140 

LOODUSÕPETUS 1 35 

INIMESEÕPETUS 1 35 

MUUSIKAÕPETUS 2 70 

KEHALINE KASVATUS 3 105 

KUNSTIÕPETUS 2 70 

TÖÖÕPETUS 1 35 

TANTSUÕPETUS 1 35 

              

KOKKU 

 

 

23 

 

805 

 

3. KLASS 

 

ÕPPEAINE TUNDE 

NÄDALAS 

TUNDE  

ÕPPEAASTAS 

EESTI KEEL 6 210 

INGLISE KEEL 3 105 

MATEMAATIKA 4 140 

LOODUSÕPETUS 2 70 

INIMESEÕPETUS 1 35 

MUUSIKAÕPETUS 2 70 

KEHALINE KASVATUS 3 105 

KUNSTIÕPETUS 1 35 

TÖÖÕPETUS 2 70 

INFORMAATIKA 1 35 

              

KOKKU 

 

25 

 

875 
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II kooliastme tunnijaotusplaan 

 

  

 

 

AINE 

 

 

 

4. KL 

 

 

5. KL 

 

 

6. KL 

 

II KOOLIASTE 

KOKKU 

 

 

 

RIIKLIK 

MIINIMUM 

EESTI KEEL 5 4 3 12 11 

KIRJANDUS - 2 2 4 4 

MATEMAATIKA 5 5 5 15 13 

INGLISE KEEL (A-võõrkeel) 4 3 3 10 9 

VENE KEEL      (B-võõrkeel) - - 3 3 3 

LOODUSÕPETUS 2 2 3 7 7 

INIMESEÕPETUS - 1 1 2 2 

ÜHISKONNAÕPETUS - - 1 1 1 

AJALUGU - 1 2 3 3 

MUUSIKA 2 1 1 4 4 

KEHALINE KASVATUS 3 2 2 

KEHALINE RÜTMIKA - 1 - 

 

8 
 

8 

KUNSTIÕPETUS 1 1 1 3 3 

TÖÖÕPETUS 2 2 2 6 5 

PÄRIMUSÕPETUS - 1 - 1 - 

MAJANDUSÕPETUS - 1 - 1 - 

ARVUTIÕPETUS - 1 - 2 - 

LOOVUS - - 1 1 - 

LIIKUMISE- JA 

LIIKLUSKASVATUS 

1 - - 1 - 

 

                

                  KOKKU  

 

 

25 

 

28 

 

30 

       

 

               SUURIM 

  LUBATUD KOORMUS 

 

25 

 

28 

 

30 
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II kooliastme õppeainete ajaline maht klassiti 

4. KLASS 

 

ÕPPEAINE TUNDE 

NÄDALAS 

TUNDE  

ÕPPEAASTAS 

EESTI KEEL 5 175 

MATEMAATIKA 5 175 

INGLISE KEEL  (A-võõrkeel) 4 140 

LOODUSÕPETUS 2 70 

LIIKUMISE - JA LIIKLUSKASVATUS 1 35 

MUUSIKAÕPETUS 2 70 

KUNSTIÕPETUS 1 35 

TÖÖÕPETUS 2 70 

KEHALINE KASVATUS 3 105 

              

KOKKU 

 

 

25 

 

875 

 

5. KLASS 

 

ÕPPEAINE TUNDE 

NÄDALAS 

TUNDE  

ÕPPEAASTAS 

EESTI KEEL 6 210 

MATEMAATIKA 5 175 

INGLISE KEEL  (A-võõrkeel) 4 140 

LOODUSÕPETUS 3 105 

INIMESEÕPETUS 1 35 

AJALUGU 2 70 

MUUSIKAÕPETUS 1 35 

KUNSTIÕPETUS 2 70 

TÖÖÕPETUS 2 70 

KEHALINE KASVATUS 2 70 

              

KOKKU 

 

28 

 

980 
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6. KLASS 

 

ÕPPEAINE TUNDE 

NÄDALAS 

TUNDE  

ÕPPEAASTAS 

EESTI KEEL 5 175 

MATEMAATIKA 5 175 

INGLISE KEEL  (A-võõrkeel) 3 105 

VENE KEEL  (B-võõrkeel) 3 140 

LOODUSÕPETUS 3 105 

INIMESEÕPETUS 1 35 

ÜHISKONNAÕPETUS 1 35 

AJALUGU 2 70 

MUUSIKAÕPETUS 1 35 

KUNSTIÕPETUS 1 35 

TÖÖÕPETUS 2 70 

KEHALINE KASVATUS 2 70 

LOOVUS 1 35 

              

KOKKU 

 

 

30 

 

1050 

 

III kooliastme tunnijaotusplaan 

  

 

 

AINE 

 

 

 

7. KL 

 

 

8. KL 

 

 

9. KL 

 

III KOOLIASTE 

KOKKU 

 

 

 

RIIKLIK 

MIINIMUM 

EESTI KEEL 2 2 2 6 6 

KIRJANDUS 2 2 2 6 6 

MATEMAATIKA 5 5 5 15 13 

INGLISE KEEL (A-võõrkeel) 3 3 3 9 9 

VENE KEEL      (B-võõrkeel) 3 3 3 9 9 

LOODUSÕPETUS 2 - - 2 2 

GEOGRAAFIA 2 1 2 5 5 

BIOLOOGIA 1 2 2 5 5 

KEEMIA - 2 2 4 4 

FÜÜSIKA - 2 2 4 4 
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INIMESEÕPETUS 1 1 - 2 2 

ÜHISKONNAÕPETUS - - 2 2 2 

AJALUGU 2 2 2 6 6 

MUUSIKA 1 1 1 3 3 

KEHALINE KASVATUS 2 2 2 6 6 

KUNSTIÕPETUS 1 1 1 3 3 

TÖÖÕPETUS 2 2 1 5 5 

PÄRIMUSÕPETUS 1 - - 1 - 

MAJANDUSÕPETUS - 1 - 1 - 

 

                

                  KOKKU  

 

 

30 

 

32 

 

32 

       

 

               SUURIM 

  LUBATUD KOORMUS 

 

 

30 

 

32 

 

32 

       

 

III kooliastme õppeainete ajaline maht klassiti 

7. KLASS 

 

ÕPPEAINE TUNDE 

NÄDALAS 

TUNDE  

ÕPPEAASTAS 

EESTI KEEL 2 70 

KIRJANDUS 2 70 

MATEMAATIKA 5 175 

INGLISE KEEL (A-võõrkeel) 3 105 

VENE KEEL      (B-võõrkeel) 3 105 

LOODUSÕPETUS 2 70 

GEOGRAAFIA 2 70 

BIOLOOGIA 1 35 

INIMESEÕPETUS 1 35 

AJALUGU 2 70 

MUUSIKA 1 35 

KEHALINE KASVATUS 2 70 

KUNSTIÕPETUS 1 35 

TÖÖÕPETUS 2 70 

PÄRIMUSÕPETUS 1 35 
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 KOKKU 

 

 

30 

 

1050 

 

8. KLASS 

 

ÕPPEAINE TUNDE 

NÄDALAS 

TUNDE  

ÕPPEAASTAS 

EESTI KEEL 2 70 

KIRJANDUS 2 70 

MATEMAATIKA 5 175 

INGLISE KEEL (A-võõrkeel) 3 105 

VENE KEEL      (B-võõrkeel) 3 105 

GEOGRAAFIA 1 35 

BIOLOOGIA 2 70 

KEEMIA 2 70 

FÜÜSIKA 2 70 

INIMESEÕPETUS 1 35 

AJALUGU 2 70 

MUUSIKA 1 35 

KEHALINE KASVATUS 2 70 

KUNSTIÕPETUS 1 35 

TÖÖÕPETUS 2 70 

MAJANDUSÕPETUS 1 35 

              

KOKKU 

 

32 

 

1120 

 

9. KLASS 

 

ÕPPEAINE TUNDE 

NÄDALAS 

TUNDE  

ÕPPEAASTAS 

EESTI KEEL 2 70 

KIRJANDUS 2 70 

MATEMAATIKA 5 175 

INGLISE KEEL (A-võõrkeel) 3 105 

VENE KEEL      (B-võõrkeel) 3 105 

GEOGRAAFIA 2 70 
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BIOLOOGIA 2 70 

KEEMIA 2 70 

FÜÜSIKA 2 70 

ÜHISKONNAÕPETUS 2 70 

AJALUGU 2 70 

MUUSIKA 1 35 

KEHALINE KASVATUS 2 70 

KUNSTIÕPETUS 1 35 

TÖÖÕPETUS 1 35 

              

KOKKU 

 

 

32 

 

1120 

 

 

2.6 Läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted 

 

Läbivad teemad puudutavad õpilase arengu seisukohalt olulisi eluvaldkondi ning on üheks 

pädevuste saavutamise ning õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu vahendiks. Läbivad 

teemad võimaldavad luua ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust ja toetavad  

õpilaste suutlikkust oma teadmisi erinevates eluvaldkondades rakendada. 

 

Läbivate teemade õpe teostatakse: 

 

Õpikeskkonna korralduses 

Õpilastele on loodud 

• turvaline, tervist kaitsev, esteetiline, keskkonnasõbralik ja õpilase arengut toetav 

mitmekesine ning otstarbekas füüsiline õpikeskkond; 

• õiglane ja võrdõiguslik õppimist ning õpilaste aktiivsust, loovust ja ettevõtlikkust 

toetav ja üldinimlikke alusväärtusi austav vaimne õpikeskkond; 

• kodanikualgatust, koostööd, suhtlemisoskust, ideede paljusust väärtustav ning 

positiivseid uuendusi toetav sotsiaalne õpikeskkond. 
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Aineõppes 

Läbivad teemad on lõimitud õppeainete aine- ja töökavadesse, neid käsitletakse 

õppeteemade ja õppeülesannete kaudu, korraldatakse aineüleseid projekte, 

õuesõppepäevi ja õppekäike, õppetundides kasutatakse kaasaegseid infotehnoloogilisi 

vahendeid, rakendatakse avastus- ja uurimuslikku õpet, koostatakse referaate ja 

uurimistöid jpms 

 

Kõiki õppeaineid läbivad teemad on: 

• väärtused ja kõlblus 

• tervis ja ohutus 

• kultuuriline identiteet 

• keskkond ja jätkusuutlik areng 

• kodanikualgatus ja ettevõtlikkus 

• teabekeskkond 

• tehnoloogia ja innovatsioon 

• elukestev õpe ja karjääri planeerimine 

 

Valikainete valikul 

Toetamaks läbivaid teemasid „Teabekeskkond“, „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“, 

„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ ja „Kultuuriline identiteet“, on kooli tunnijaotusplaani 

lisatud järgmised valikained: 

• arvutiõpetus   (3., 5. klass) 

• majandusõpetus (1., 5., 8. klass) 

• pärimusõpetus (2., 5., 7. klass) 

• loovus    ( 6. klass) 

 

Loovtöös 

Iga õppeaasta alguses valib õppenõukogu 8. klassi õpilastele läbivatest teemadest lähtuva 

või õppeaineid lõimiva projektipõhise loovtöö temaatika. Septembris, oktoobris 

tutvustatakse loovtööle esitatavaid nõudeid ja tähtaegu. 
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Loovtöö võivad õpilased teha nii individuaalselt kui ka rühmas kuni 3 liiget. Õpilane või 

rühm teeb loovtöö täpsema teemavaliku teatavaks II õppeveerandi alguses. Direktor 

kinnitab loovtööde juhendajad, kes on üldjuhul oma kooli õpetajad. Loovtööde üldise 

korralduse koordineerijaks on klassijuhataja. IV õppeveerandil toimub valminud loovtööde 

avalik esitlus. Loovtööle ja selle esitlemisele antakse hinnang ning loovtöö teema kantakse 

põhikooli lõputunnistusele. 

 

Klassivälises õppetegevuses 

Läbivaid teemasid toetavad koolis tegutsevad erinevaid ainevaldkondi hõlmavad 

huviringid. 

Koolipere osaleb keskkonnaalastes ettevõtmistes ja projektides („Keskkond ja jätkusuutlik 

areng“), toetab miniõpilasfirmade ja tegevust („Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“), osaleb 

veebipõhistes õpilasprojektides („Teabekeskkond“), korraldab erinevaid tervise- ja 

spordiüritusi. Koolis toimuvad erinäolised kontserdid ja näitused, mille osalejateks on nii 

õpilased kui ka kooli külalised („Kultuuriline identiteet“).  

 

 

2.6.1 Läbivate teemade realiseerimine õpikeskkonna kaudu 

 

Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus” käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist 

kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja 

kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid 

eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires. 

Õpilast suunatakse: 

1) tunnustama väärtusi, kõlbelisi norme ja viisakusreegleid; 

2) analüüsima süstemaatiliselt kõlbelisi norme ja väärtusi; 

3) arutlema üldtunnustatud eetiliste printsiipide üle ja neid omaks võtma; 

4) juhinduma oma käitumises neist põhimõtetest ning hindama iseenda ja kaasinimeste 

käitumist nende alusel; 
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5) osalema kollektiivi (klassi, kooli, huviringi jm) eetikakoodeksi ja käitumisreeglite 

väljatöötamises ning neid järgima; 

6) reflekteerima nii iseenda kui ka kaasinimeste käitumispõhimõtete üle, kasutades 

kõlbeliste konfliktide lahendamise ning vastutustundlike valikute tegemise oskusi. 

 

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on rõhk iseenda tundmaõppimisel, heade 

kommete omandamisel ja sellise klassikollektiivi kujundamisel, kus peetakse oluliseks 

õiglust, ausust, hoolivust, sallivust, inimväärikust, lugupidamist enda ja teiste vastu, 

lubaduste pidamist ning demokraatlikku osalemist ja rahvuslikkust. Õppemeetoditest on 

esikohal töö jutustustega, rollimängud, arutelud ja õpetaja selgitused, mille vältel õpitakse 

oma kogemusi teadvustama ning oma tegutsemist jälgima ja reflekteerima. 

 

Läbiva teema käsitlemisega II kooliastmes teadvustatakse ja mõtestatakse kõlbelisi norme 

ning kujundatakse sallivust ja lugupidamist erinevate inimeste vastu. Erinevaid vaatenurki 

pakkuva käsitluse kaudu taotletakse õpilase isiklike seisukohtade kujunemist humanistlike 

kõlbeliste normide taustal. Õpilase mõttearendustesse tuleks suhtuda paindlikult, jättes 

õpilasele võimaluse säilitada oma arvamus. Õppemeetoditest on kesksel kohal lugude 

analüüs, aktiivõppemeetodid, rühmatöö, konfliktsete juhtumite arutelu ning rollimängud. 

Õppevara kaudu tutvustatakse õpilasele positiivseid kõlbelisi eeskujusid ja ideaale. 

Igapäevases koolielus pakutakse võimalusi rakendada omandatud teadmisi. 

 

Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes toob selgemalt esile väärtushinnangute ja 

kõlbeliste normide ühiskondliku ning ajaloolis-kultuurilise mõõtme. Erinevate 

maailmavaadete ja religioonide tutvustamisega (ajaloos ning tänapäeval) toetatakse 

sallivuse ja lugupidava suhtumise ning maailmavaatelistes küsimustes orienteerumise 

oskuste kujunemist. Eri allikatest teabe kogumisega, erinevates õppeainetes käsitletu ning 

kogemuste põhjal juhitakse õpilasi arutlema väärtuste ja kõlbelisuse teemade üle, 

võrdlema erinevaid seisukohti ja põhjendama oma seisukohti, pidades silmas 

eelarvamusteta, taktitundelist, avatud ja lugupidavat suhtumist erinevatesse 
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arusaamadesse. Sobilik on teha uurimisprojekte, mis võimaldavad käsitleda küsimusi 

sügavamalt ja mitmekülgsemalt. 

 

Läbiva teema „Tervis ja ohutus” käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, 

emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline 

järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise 

keskkonna kujundamisele. 

a) Tervisekasvatus põhineb õpilaste tervisega seonduvate teadmiste ja hoiakute ning 

sotsiaalsete toimetulekuoskuste arendamisel. Seda toetab tervist edendava kooli 

põhimõtete rakendamine koolis. 

b) Ohutuse valdkonnas õpetatakse käituma ohutult liiklus-, tule-, veeohu ja teiste 

keskkonnast tulenevate ohtude puhul ning otsima vajaduse korral abi. 

Õpilast suunatakse: 

a) tervise valdkonnas: 

1) terviseteadlikkuse arenemisele, sealhulgas oma tervise ja turvalise käitumise 

väärtustamisele; 

2) kasutama oma teadmisi, enesega toimetuleku oskusi ning üldisi sotsiaalseid oskusi enda 

ja teiste turvalisuse, sealhulgas turvalise koolikeskkonna kujundamiseks; 

3) teadvustama oma otsuste ja käitumise ning selle tagajärgede seost tervise ja 

turvalisusega; 

4) leidma ning kasutama usaldusväärset terviseteavet ja abiteenuseid; 

5) teadvustama keskkonna mõju oma tervisele. 

b) ohutuse valdkonnas: 

1) tundma eri liiki ohuallikate ja ohtlike olukordade olemust ning nende võimalikku 

tekkemehhanismi; 

2) vältima ohuolukordadesse sattumist; 

3) kujundama turvalisele kooli- ja kodukeskkonnale ning liiklusohutusele suunatud 

hoiakuid ja käitumist; 

4) omandama teadmisi ning oskusi ohu- ja kriisiolukordades tõhusalt käituda; 

5) kujundama õiget liikluskäitumist, harjuma järgima liikluses kehtivaid norme ning 
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arvestama kaasliiklejaid; 

6) tundma õppima ja väärtustama liikluse ning ohutuse reeglitest tulenevaid õigusi, 

kohustusi ja vastutust. 

 

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes pannakse rõhk tervislike ja ohutute käitumisviiside 

kujundamisele. Õppija omandab eakohased teadmised ja oskused seonduvalt tervise 

füüsilise, vaimse, emotsionaalse kui sotsiaalse tervise aspektiga ning kujuneb tervist 

väärtustav hoiak. Selles vanuses on tähtis, et õpilane mõistaks ohu olemust ja selle 

tekkepõhjusi oma igapäevases keskkonnas ning omandaks oskused käituda ohutult ja 

turvaliselt. Õppemeetoditest on rõhk jutustustel, aruteludel, rühmatöödel, 

demonstratsioonidel, rollimängudel ja käitumise modelleerimisel. 

 

Läbiva teema „Tervis ja ohutus” käsitlemisel II kooliastmes pööratakse teadmiste ja 

oskuste kujundamise kõrval tähelepanu eelkõige vastavasisuliste väärtushinnangute 

kujundamisele, õpetuse elulähedusele ja levinuma riskikäitumise ärahoidmisele 

(käitumine, millega kaasnevad nt vigastused, ohu tekkimine, alkoholi jt uimastite 

kuritarvitamine, suitsetamine, seksuaalne riskikäitumine, ebatervislik toitumine, vähene 

kehaline aktiivsus ja kehaline ülekoormus). Õppemeetoditest sobivad aktiivõppemeetodid, 

arutelu, rühmatöö, rollimängud ja demonstratsioonid. Õppetööd ainetundides saavad 

täiendada noortelt noortele metoodikal põhinevad tunnivälised projektid. 

 

Läbiva teema käsitlemisel III kooliastmes pööratakse tähelepanu tervist ja ohutust 

väärtustavate hoiakute kujundamisele ning tervisliku ja ohutu käitumise oskuste 

arendamisele. Õppemeetoditest on kesksel kohal aktiivõppemeetodid, diskussioon, 

juhtumianalüüsid, rühmatöö, uurimisprojektid ja rollimängud. Tähtsal kohal on ka 

õpilastega korraldatavad klassivälised ennetusprogrammid ning õpilaste maksimaalne 

kaasamine tervist edendavatesse ja ümbritseva turvalisust suurendavatesse tegevustesse. 
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Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist 

kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi 

kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride 

mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab 

omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis. 

Õpilast suunatakse: 

1) mõistma ennast kultuuri kandjana, edasiviijana ja kultuuride vahendajana; 

2) mõistma kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsust ühiskonna jätkusuutlikkuse 

kujundajana; 

3) olema salliv ja suhtuma lugupidavalt teiste kultuuride esindajatesse ning nende 

tavadesse ja loomingusse, taunima diskrimineerimist; 

4) tundma õppima ning väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripära, toetudes 

Ühelt poolt erinevates õppeainetes õpitule ning seda üldistades, teiselt poolt ka 

omaalgatuslikult loetule, nähtule ja kogetule; 

5) teadvustama ning tundma õppima mineviku ja nüüdisaja ühiskondade kultuurilist 

mitmekesisust; 

6) omandama teadmisi kultuuride (sealhulgas eesti rahvuskultuuri) kujunemise ja 

vastastikku rikastavate mõjutuste kohta. 

 

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on oluline pakkuda õpilasele võimalust osaleda 

oma kultuurikeskkonna tavades ja kogeda sellega seonduvaid emotsioone. Õpilasel 

aidatakse jõuda mõistmiseni, et teatud tavad ja kombed on omased teatud kultuurile. 

Õppe ja kasvatusega kujundatakse meie kultuuriruumis üldiselt tunnustatud 

käitumisharjumusi, toetatakse uudishimu uue ja erineva suhtes ning positiivset suhtumist 

sellesse. Õpilaste erinevaid kogemusi kokku viies saavutatakse üldpilt oma kultuurist ja 

selle kokkupuudetest teiste kultuuridega. 

 

Läbiva teema käsitlemisel II kooliastmes on tähtis kujundada positiivseid hoiakuid 

erinevate kultuuride ja inimeste suhtes ning vältida eelarvamusliku suhtumise kujunemist. 

Õpitakse respekteerima erisusi ja hindama neid kui kultuurilist mitmekesisust ning 
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kultuuride vastastikuse rikastamise vahendit. Õppes ja kasvatuses leitakse võimalusi, kus 

õppija saab rakendada oma teadmisi ja oskusi omakultuuri tutvustamiseks näiteks koolide 

ja rahvusvaheliste projektide kaudu. 

 

Läbiva teema käsitlemisel III kooliastmes on keskne aidata õpilasel mõista, et omaenda 

tugev kultuuriline identiteet toetab teda teistes kultuurides orienteerumisel. Õpilasele 

pakutakse erinevaid võimalusi omandada kogemusi ning süvendada teadmisi teistest 

kultuuridest, saada elamusi erinevatest kunsti- ja kultuurivaldkondadest, sealhulgas 

võimalust kaasa lüüa kohalike kultuurisündmuste ettevalmistamises ja läbiviimises. 

 

Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” käsitlemisega taotletakse õpilase 

kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, 

kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma 

lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele. 

Õpilast suunatakse: 

1) aru saama loodusest kui terviksüsteemist, inimese ja teda ümbritseva keskkonna 

vastastikustest seostest ning inimese sõltuvusest loodusressurssidest; 

2) aru saama inimkonna kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku, tehnoloogilise ja 

inimarengu erinevate tunnuste vastastikusest seotusest ning inimtegevusega kaasnevatest 

mõjudest; 

3) väärtustama bioloogilist (sealhulgas maastikulist) ja kultuurilist mitmekesisust ning 

ökoloogilist jätkusuutlikkust; 

4) arutlema keskkonnaprobleemide üle nii kodukoha, ühiskonna kui ka üleilmsel tasandil, 

kujundama isiklikke keskkonnaalaseid seisukohti ning pakkuma lahendusi 

keskkonnaprobleemidele; 

5) võtma vastutust jätkusuutiku arengu eest, kasutama loodussäästlikke ja jätkusuutlikku 

arengut toetavaid tegutsemisviise; hindama ning vajaduse korral muutma oma 

tarbimisvalikuid ja eluviisi. 
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Läbiva teema käsitlemine I kooliastmes tugineb õpilase kogemustele, igapäevaelu 

nähtustele ning looduse vahetule kogemisele. Orienteerumise ja õuesõppimise  tundide 

kaudu taotletakse õpilase keskkonnataju kujunemist, pööratakse tähelepanu kodu- ja 

kooliümbruse keskkonnale. 

 

Läbiva teema käsitlemine II kooliastmes keskendub peamiselt koduümbruse ja Eesti 

keskkonnaprobleemide käsitlemisele. Arendatakse tahet osaleda keskkonnaprobleemide 

ärahoidmises ja lahendamises ning kujundatakse keskkonnaalast otsustamisoskust. 

Arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse ja elukeskkonna väärtustamist, õpitakse 

teadvustama end tarbijana ning toimima keskkonda hoidvalt. 

 

Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes keskendub kohalike ning globaalsete keskkonna- 

ja inimarenguprobleemide käsitlemisele. Eesmärk on kujundada arusaama loodusest kui 

terviksüsteemist, looduskeskkonna haprusest ning inimese sõltuvusest loodusvaradest ja -

ressurssidest. Õppemeetoditest on kesksel kohal aktiivõppemeetodid, rühmatööd, 

juhtumiuuringud, arutelud ning rollimängud. Õpitavad teadmised, oskused ja hoiakud 

loovad eeldused vastutustundliku ning säästva suhtumise kujunemiseks oma 

elukeskkonda ning eetiliste, moraalsete ja esteetiliste aspektide arvestamiseks 

igapäevaelu probleemide lahendamisel. 

 

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” käsitlemisega taotletakse õpilase 

kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes 

mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, 

tunneb end ühiskonnaliikmena ning toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele 

traditsioonidele ja arengusuundadele. 

Õpilast suunatakse: 

1) väärtustama ühiselu demokraatlikku korraldamist, koostööd, kodanikualgatust ja 

vabatahtlikkusel põhinevat tegutsemist ning konfliktide rahumeelset ja vägivallatut 

lahendamist; 

2) olema algatusvõimeline ja ettevõtlik, kujundama isiklikke seisukohti ning neid 
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väljendama; 

3) tundma õppima ja kaitsma enda ja teiste õigusi ning mõistma nendega kaasnevat 

vastutust ja kohustusi; 

4) mõistma avaliku, ettevõtlus- ja mittetulundussektori seoseid ning toimimist; 

5) mõistma enda kui üksikisiku rolli ühiskonnas ning omandama oskusi osaleda 

otsustamisprotsessides; 

6) mõistma ettevõtluse rolli ühiskonnas ning suhtuma positiivselt ettevõtlusse ja selles 

osalemisse. 

 

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on keskne saada koostöö ja ühiste otsuste 

tegemise kogemusi. Selle viisid on õpilaste vabatahtlik tegevus, nt talgutöö, ühisürituste 

korraldamine vms. Lähtudes paikkonna võimalustest, tutvustatakse õpilasele kodukandi 

ettevõtteid, noorteühinguid ja teisi vabatahtlikke organisatsioone või huvirühmi, kes 

korraldavad kogukonnas üldkasulikke tegevusi, milles õpilased saavad osaleda. 

 

Läbiva teema käsitlemisel II kooliastmes on oluline toetada õpilase initsiatiivi ning 

pakkuda talle võimalusi ja abi ühisalgatusteks. Õpilasi innustatakse iseseisvalt tegutsema 

ühise eesmärgi nimel ning võtma sellega kaasnevat vastutust ja kohustusi. Oluline on 

suunata õpilasi leidma jõukohastele probleemidele loomingulisi lahendusi ning aidata neil 

kogeda koos tegutsemise kasulikkust ja vajalikkust. 

 

 

Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes keskendub ühiskonna eri sektorite (avaliku, 

tulundus- ja mittetulundussektori) toimimisele ning nende seostele. Tähtsal kohal on riigi 

demokraatliku valitsemise korraldus ning üksikisiku või huvirühma osalemis- ja 

mõjutamisvõimalused kohaliku ja ühiskonna tasandi otsuste tegemisel. Kodanikualgatuse 

ning vabatahtlikuna tegutsemise mõistmiseks ja motiveerimiseks ning ettevõtlikkuse 

arendamiseks tutvustatakse õpilasele võimalusi osaleda tegevustes paikkonna hüvanguks 

ning teda julgustatakse neis tegevustes osalema. 
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Läbiva teema „Teabekeskkond” käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist 

teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab 

seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud 

kommunikatsioonieetika järgi. 

Õpilast suunatakse: 

1) mõistma vahetu ja vahendatu sarnasusi ning erinevusi; 

2) valima sobivat suhtlusregistrit ning sidekanalit olenevalt olukorrast ja vajadusest; 

3) määrama oma teabevajadusi ja leidma sobivat teavet; 

4) kujundama tõhusaid teabeotsingumeetodeid, mis hõlmavad erinevaid teavikuid ja 

teabekeskkondi; 

5) arendama kriitilise teabeanalüüsi oskust. 

 

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on keskmes õpilase igapäevane teabekeskkond. 

Õpetaja abil ja kaaslaste toel harjutakse kirjeldama oma tegevust teabekeskkonnas. 

Õpilane õpib mõistma temale suunatud teadete suhtluseesmärki ning eristama olulisi 

teateid ebaolulistest. Samuti harjub õpilane mõistma, millised seaduspärasused kehtivad 

privaatses ja millised avalikus ruumis, sealhulgas internetis. Läbiva teema rõhuasetused 

toetavad I kooliastmes inimeseõpetuse, emakeele ning teiste õppeainete kaudu toimuvat 

suhtlemisoskuste kujundamist. Õpilase eakohast meediakasutust arvestades pööratakse 

rohkem tähelepanu visuaalsele meediale ning visuaalse teksti analüüsile. 

 

Läbiva teema käsitlemisel II kooliastmes on käsitluse keskmes avalikus ja privaatses ruumis 

toimimise seaduspärasused ning põhiliste kommunikatsiooniformaatide tundmaõppimine. 

Õpilane harjub internetis liikudes eristama avalikku ja isiklikku sfääri ning valima selle 

põhjal õiget suhtlusviisi. Teise kooliastme jooksul harjutakse lugema ja kuulama uudist kui 

üht ajakirjanduse põhilist tekstiliiki, hindama selle kvaliteeti ning tuvastama uudises 

puuduvat teavet. 

 

Läbiva teema käsitlemisel III kooliastmes õpitakse mõistma ja analüüsima meedia rolle 
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ühiskonnas, sealhulgas majanduselus, ning kasutama meediat teabeallikana. Senisest 

olulisemaks muutub teabe usaldusväärsuse kriitiline hindamine, kuna õpilane hakkab 

leitud teavet järjest rohkem kasutama isiklike otsuste tegemiseks (nt õppimisvõimalusi 

valides). Õpetus ja kasvatus töös aitavad õpilasel mõista internetis leiduvaid võimalusi ja 

ohte ning ennast ja oma privaatsust kaitsta; iseseisev teabeotsing muutub õpilasele 

harjumuspäraseks. Läbiva teema käsitlemine loob võimalused analüüsida meediaga 

seotud problemaatilisi olukordi (eraellu sekkumine, väärteabe edastamine, huvide 

kahjustamine, kallutatud teabe edastamine vms). 

Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist 

uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks 

inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas. 

Õpilast suunatakse: 

1) omandama teadmisi tehnoloogiate toimimise ja arengusuundade kohta erinevates 

eluvaldkondades; 

2) mõistma tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile, elukvaliteedile ning 

keskkonnale nii tänapäeval kui ka minevikus; 

3) aru saama tehnoloogiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste uuenduste 

vastastikustest mõjudest ning omavahelisest seotusest; 

4) mõistma ja kriitiliselt hindama tehnoloogilise arengu positiivseid ja negatiivseid mõjusid 

ning kujundama kaalutletud seisukohti tehnoloogia arengu ja selle kasutamisega seotud 

eetilistes küsimustes; 

5) kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (edaspidi IKT) eluliste probleemide 

lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks; 

6) arendama loovust, koostööoskusi ja algatusvõimet uuenduslike ideede rakendamisel 

erinevates projektides. 

 

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes õpitakse tundma infotehnoloogia kasutamise 

põhivõtteid, vormistades arvutiga loovtöid. Soovitatav on kasutada eelkõige frontaalset 

õpetamismeetodit ning mängulisi arvutiprogramme. Tehnoloogia rakendamise võimalusi 
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mitmekesistatakse foto või video tegemise ning mudelite ja makettide meisterdamise 

integreerimise kaudu õppetegevusse. 

 

Läbiva teema käsitlemine II kooliastmes põhineb eelkõige kooli ja õppetööga seonduvatel 

praktilistel ülesannetel, mis eeldavad tehnoloogia rakendamist erinevates ainetundides 

või huvitegevuses. Arvutipõhises õppes on soovitatav kasutada rühmatööd ja 

aktiivõppemeetodeid. 

 

Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes kujundab IKT rakendamise pädevusi igapäevaelus 

ja õpingutes. Nende pädevuste kujundamiseks tuleb erinevate õppeainete õpetajatel 

lõimida oma ainetundidesse IKT rakendamisel põhinevaid meetodeid ja töövõtteid. Lisaks 

arvutiklassis peetud ainetundidele on III kooliastmes soovitatav kasutada nüüdisaegseid 

IKT vahendeid ka kodutööde ja õuesõppe puhul. 

 

Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” käsitlemisega taotletakse õpilase 

kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas 

õpi-, eluja töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas 

tegema mõistlikke kutsevalikuid. 

Õpilast suunatakse: 

1) teadvustama oma huve, võimeid ja oskusi, mis aitavad kaasa adekvaatse 

enesehinnangu kujunemisele ning kutseplaanide konkreetsemaks muutumisele; 

2) arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö- ja otsustamisoskusi ning teabega 

ümberkäimise oskusi; 

3) arendama oskust seada endale eesmärke ning tegutseda neid ellu viies süsteemselt; 

4) kujundama valmisolekut elukestvalt õppida ja kutseotsuseid teha ning tundma haridus- 

ja koolitusvõimalusi; 

5) tutvuma erinevate ametite ja elukutsetega, nende arenguga minevikus ja tulevikus, 

tundma õppima töösuhteid reguleerivaid õigusakte ning kodukoha majanduskeskkonda. 

Läbiva teema käsitlemine I kooliastmes aitab õpilasel kujundada positiivset hoiakut 

õppimisse ning toetab esmaste õpioskuste omandamist. Mänguliste tegevuste abil 
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aidatakse õpilasel kujundada ning õppida tundma ennast ja lähiümbruse töömaailma, 

tuginedes õpilase kogemustele igapäevaelust. Õpilasele tutvustatakse erinevaid 

tegevusalasid ja ameteid, nende olulisust ning omavahelisi seoseid. 

 

Läbiva teema käsitlemine II kooliastmes keskendub õpilase sotsiaalsetele ja 

toimetulekuoskustele, oma huvide ja võimete tundmaõppimisele ning arendamisele. 

Eesmärk on aidata õpilasel kujundada põhilisi õpioskusi, empaatiavõimet ning suhtlemis- 

ja enesekontrollioskusi. Õpilasele tutvustatakse erinevaid elukutseid ja töid ning nende 

seost inimeste individuaalsete eelduste ja huvidega. 

 

Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes keskendub õpilase võimete, huvide, vajaduste ja 

hoiakute teadvustamisele, õpioskuste arendamisele ning esmaste kutsevalikutega 

seostamisele. Õpilasi juhitakse mõtlema oma võimalikele tulevastele 

tegevusvaldkondadele ning arutlema, millised eeldused ja võimalused on neil olemas, et 

oma soove ellu viia. Tähtis on käsitleda töö ja kutsega seotud stereotüüpseid suhtumisi 

kriitiliselt, et need ei muutuks õpilase tulevikuväljavaadete piirajateks. Õpilasi teavitatakse 

erinevatest tööharjutamise võimalustest ning julgustatakse neid kasutama. Õpilasele 

vahendatakse teavet edasiõppimisvõimaluste kohta ning luuakse võimalus saada 

kutsenõustamist. 

2.6.2 Liikluskasvatus  

 

Liikluskasvatus on kooli õppe- ja kasvatustegevuse kohustuslik osa, mis toimub kooli 

õppekava alusel. Koolis korraldatava liikluskasvatuse alusdokumentideks on kehtiv 

liiklusseadus ning vabariigi valitsuse poolt kehtestatud laste liikluskasvatuse kord ning 

põhikooli riiklik õppekava. 

 

Laste liikluskasvatus on laste ettevalmistamine ohutuks ja kaasliiklejaid arvestavaks 

liiklemiseks, mille eesmärk on kujundada üksteisega arvestavaid liiklejaid, kellel on: 

1) ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda ning hoiduvad 

käitumast teisi liiklejaid ohustavalt ja liiklust takistavalt: 
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2) teadmised ja oskused, mis toetavad nende endi ja teiste liiklejate toimetulekut ja 

ohutust erinevates liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka juhina 

 

Liikluskasvatuse õppekavas on määratletud liikluskasvatuse üldised teemad ja nende 

käsitlemise maht, arvestades lapse iga ja tema rolli liikluses. Klassi- ja aineõpetajate 

töökavades määratletakse täpsemad liikluskasvatuse teemad, mida käsitletakse 

integreerituna ainetundides ning klassi- ja koolivälised liiklusalased üritused kavandatakse 

kooli üldtööplaanis. Viimaste läbiviimise eest vastutab kooli juhtkond ning need ei kajastu 

liikluskasvatuse teemade mahus. 

 

Liikluskasvatus I kooliastmes 

Sisu: 

Liikluskasvatuse sisuks I kooliastmes (1.-3. klass) on jalakäija ja jalgratturi ohutu liiklemise, 

käitumise ja liikluses toimetuleku õpetamine, lähtudes eelkõige lapse koduümbruse 

liikluskeskkonnast. 

 

Eesmärk: 

1) ohutuse väärtustamine ning tähelepanu pööramine ohutusele igapäevases õppe- 

ja kasvatustegevuses; 

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

tekkepõhjuste selgitamine, ohu ennetamine, ohutust tagavate turvavahendite 

kasutamine, abi kutsumine. 

Õpilase liiklusalased pädevused I kooliastme lõpuks:  

• oskab kirjeldada ohtusid oma kooliteel, põhjendada ning selgitada ohtude vältimist 

kooliteel; 

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

jalgratturikiiver, põlve ning küünarnuki kaitsed; 

• oskab kirjeldada ohtusid oma kooliteel, põhjendada ning selgitada ohtude vältimist 

kooliteel;   

• oskab käituda ühissõidukeis, siseneda, väljuda ning ohutult sõiduteed ületada; 
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• oskab valida jalgrattaga, rulaga, rulluiskudega sõitmiseks ohutut kohta; 

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

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

vaadata ning ohutuses veendununa sõidutee ületada; 

• oskab määrata sõidukite liikumise suunda ning hinnata liikumise kiirust; 

• oskab eristada valet/ohtlikku liikluskäitumist õigest/ohutust käitumisest; 

• teab hädaabi numbrit (112), oskab ohust teatada; 

• väärtustab ohutust ja iseenda turvalisust. 

•  

Liikluskasvatus II kooliastmes 

Sisu: 

Liikluskasvatuse sisuks II kooliastmes (4.-6. klass) on erinevate liiklusolukordade 

selgitamine lapse enda ja teiste liiklejate seisukohalt ning linna ja maapiirkonna teedel 

ohutu liiklemise õpetamine. 

Eesmärk: 

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

käitumist; oskus osaleda diskussioonides ohtu ennetavates tegevuste 

analüüsimisel ja õigete hoiakute kujunemisel; 

2) lõimida ohutusalaseid  teadmisi, oskusi, vilumusi ehk laste õpetamine reaalses 

liikluskeskkonnas (sh praktilised õppused jm). 

Liikluskasvatust 4.klassis on valikainena 35 tundi ja töö sisu on õpetaja tööplaanis välja 

toodud. 

 

Õpilase liiklusalased pädevused II kooliastme lõpuks:  

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

kiiver, põlve ning küünarnuki kaitsed; 

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

• oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, -kiirust ja kaugust;  

• oskab valida tee sh raudtee ületamiseks kõige ohutumat kohta;  
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• oskab hinnata sõiduki liikumiskiirust ja määrata vahemaid;  

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

• oskab ohust kiiresti ja korrektselt teatada;  

• oskab leida informatsiooni ja lisamaterjali ohutusalaste teemakäsitluste kohta;  

• oskab kaardistada ohtlikud kohad kooliteel, kirjeldab ohtu ja kuidas ohtu vältida; 

• väärtustab ohutust ja iseenda turvalisust.  

 

Liikluskasvatus III kooliastmes 

Sisu: 

Liikluskasvatuse sisuks III kooliastmes (7.-9. klass) on erinevate liiklusolukordade 

selgitamine noore  enda ja teiste liiklejate seisukohalt ning veel laialdasem/põhjalikum 

linna ja maapiirkonna teedel ohutu liiklemise õpetamine. 

Eesmärk: 

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

käitumist; 

2) õpetada oskust osaleda diskussioonides ohtu ennetavate tegevuste analüüsimisel 

ja õigete hoiakute kujunemisel; 

3) kujundada ohutust tagavatest seadustest tulenevaid käitumisharjumusi ning läbi 

viia ohutusalased õppused (st teadmiste rakendamine oskuste ja vilumusteni). 

 

Õpilase liiklusalased pädevused III kooliastme lõpuks:  

• teab, tunneb ja mõistab liikluseeskirja nõudeid jalakäijale, jalgratturile ja 

mopeedijuhile ning oskab vastavalt nõuetele käituda; 

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

ja mopeedijuhi kiiver, põlve ning küünarnuki kaitsed;  

• oskab vaatluse teel hinnata helkuri peegelduvuse omadusi; 

• oskab kaardil tähistada ohtlikud kohad kooliteel ja valida ohutuma teekonna 

sihtpunkti jõudmiseks; 

• kirjeldab ohutu teekonna valiku põhimõtteid; 
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• on teadlik ohutusalastest kampaaniatest ning annab hinnangu ajas muutuvate 

hoiakute kujunemise kohta;  

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

riikidega; 

• oskab ohust teatada ja hinnata ohuolukorda; 

• väärtustab ohutust, arvestab kaasliiklejatega ning on seaduskuulekas.  

 

Jalgratturikoolitus koolis 

Seadus sätestab, et jalgratast võib iseseisvalt  sõiduteel juhtida vähemalt 10-aastane isik, 

kes on  omandanud jalgratturi kvalifikatsiooni. 10-15-aastasel isikul peab sõiduteel 

sõitmisel olema kaasas sellekohane juhiluba. Seadusliku esindaja või viimase nõusolekul 

muu täiskasvanud isiku vahetu järelvalve all võib sõiduteel jalgratast juhtida vähemalt 8-

aastane isik. 

 

Jalgratturi juhiloa taotleja peab edukalt sooritama teooria- ja sõidueksami. Võimalus 

eksamiteks avaneb kõigil soovi avaldanud õpilastel, kes läbivad koolis jalgratturikoolituse. 

Üksikkorras on mootorsõiduki juhtimisõigust omaval lapsevanemal õigus oma last 

jalgrattaeksamiks ette valmistada. 

 

Koolis toimub jalgratturi ettevalmistus 4.klassi liikluskasvatuse tunnis.  

 

Koolil on: 

• õpperuum teooriaõppe läbiviimiseks kohaste ja vajalike õppevahendite ning 

tarvikutega; 

• õppedokumentatsioon, mis sisaldab jalgratturi õpetaja(te) ja koolitusel osalevate 

õpilaste nimekirja, kursuse alguskuupäeva ja kestust ning tööplaani; 

• suletud sõiduplatsi kohase sõiduõppe läbiviimiseks; 

• vahendid sõiduõppe harjutusraja tähistamiseks;  



57 

 

Vastavalt seadusele omab ka kool jalgratturite eksamineerimise õigust. Eksamineerimise 

eesmärk on kontrollida juhiloa taotleja teadmiste, oskuste ja käitumise vastavust 

kvalifikatsiooninõuetele. 

Koostööpartnerid liikluskasvatuse läbiviimisel koolis on lapsevanemad, Maanteeameti 

Lõuna regiooni ning Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna regiooni töötajad. 

Võimalusel püüavad õpetajad osaleda koolitus- ja infopäevadel, mis selgitavad ja 

abistavad õpetajaid jalgrattaõppe korraldamisel ning suunavad 10-12 a õpilastest 

koosnevat võistkonda osalema liiklusohutusalasel osavusvõistlusel „Vigurivänt“.  

Liiklusvõistlus koosneb teooriatestide lahendamisest ja vigursõidust. 

 

2.7 Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted 

 

Värska Gümnaasiumi põhikooli õppe- ja kasvatustöö eesmärgiks on luua igale õpilasele 

võimalus saada oma võimetele vastav haridus. 

 

Aineõpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis, selgitavad välja õpilase 

individuaalsed  õpivajadused ning vajaduse korral kohandavad õpet ja õppemeetodeid 

õpilase vajaduste kohaselt. 

 

Kool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldavate õpitulemuste 

saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde. Õpilasele 

tagatakse vajadusel logopeedi, psühholoogi, aineõpetaja, tugiisiku ja/või 

sotsiaalpedagoogi teenus ning tema arengu toetamiseks korraldatakse vähemalt üks kord 

õppeaastas jooksul arenguvestlus, mille viib läbi klassijuhataja. 

 

Hariduslike erivajaduste väljaselgitamisel kasutatakse pedagoogilis-psühholoogilist 

hindamist, erinevates tingimustes õpilase käitumise korduvat ja täpsemat vaatlust, õpilase 

meditsiinilisi ja logopeedilisi uuringuid. Andekate õpilaste väljaselgitamisel lähtutakse 

litsentsitud spetsialistide poolt läbiviidud standardiseeritud testide tulemustest ning 
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üleriigilisel või rahvusvahelisel aineolümpiaadil, konkursil või võistlusel väga heade 

tulemusteni jõudnud õpilaste puhul ka vastava valdkonna ekspertide hinnanguid. 

 

Direktori määratud hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija ülesanne on 

HEV õpilaste õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, 

andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel. Ta toetab ja juhendab õpetajat 

haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajatele, vanematele ja direktorile 

ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut 

toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks.  

 

Koolis töötab ka õpiabi töörühm-tugikomisjon, kuhu kuuluvad põhiliikmetena hariduslike 

erivajadustega õpilaste õppe koordineerija, logopeed, sotsiaalpedagoog, 2 aineõpetajat ja 

direktor. Ülejäänud töörühma-tugikomisjoni liikmed määratakse vastavalt vajadusele. 

 

Kool pakub õpiraskustega õpilastele järgmisi tugiteenuseid: 

• õpiabirühm(ad) 

• kõneravi / logopeediline abi 

• pikapäevarühm 

• õpilase individuaalne nõustamine ja tunniväline juhendamine  

• individuaalsed õpiülesanded, individuaalne õppekava 

• vajadusel koduõppe võimaldamine 

• psühholoogi teenus (koostöös Põlvamaa Rajaleidjaga) 

• võimalus õppida lihtsustatud õppekava alusel 

 

Andekate õpilaste arengu toetamiseks pakub kool järgmisi tugiteenuseid: 

• individuaalsed õpiülesanded ja nõustamine / individuaalne õppekava 

• ettevalmistus olümpiaadideks, õpilasvõistlusteks 

• osalemine projektides 

• TÜ Teaduskooli kursuste läbimine 

• huviringid 
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• õppekäigud 

 

Tugiteenuste rakendumise otstarbekust hindab kooli õppenõukogu. Meetmete 

rakendumise kinnitab kooli direktor. 

 

2.8 Hindamise korraldus  

 

Kooli hindamisjuhendi aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning põhikooli riiklik 

õppekava. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse põhikooli õpilaste õpitulemuste, 

käitumise ja hoolsuse, koostöö- ning iseseisva töö oskuse ning -valmiduse hindamine, 

hinnete alusel õpilase järgmisse klassi üleviimine, täiendavale tööle ning klassikursust 

kordama jätmine ning põhikooli lõpetamine. 

 

Värska Gümnaasiumis hinnatakse õpilasi neljal korral õppeaastas kokkuvõtvate hinnetega 

iga õppeveerandi lõpus, õppeaines, mida õpetatakse ühe nädalatunniga või üks kord 

nädalas toimuva paaristunnina,  pannakse poolaastahinne ning veerandihinnetest 

kujuneva perioodihindega õppeaasta lõpus. Koos õpitulemuste hindamisega antakse 

hinnang ka käitumise ja hoolsuse kohta. Õpilast ja vanemat teavitatakse õppeedukusest 

eKooli ja õppeveerandi lõpus väljastatava tunnistuse kaudu.  

 

Hindamise eesmärk on: 

1) toetada õpilase arengut - anda tagasisidet  õpilase arengu kohta, innustada ja 

suunata õpilast sihikindlalt õppima, suunata tema enesehinnangu kujunemist ja 

toetada teda edasise haridustee valikul; 

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

3) anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning põhikooli lõpetamise otsuse 

tegemiseks. 
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Õpilase arengu ning tema teadmiste ja oskuste hindamine 

 

Värska Gümnaasiumi põhikooli I ja II kooliastmes on hinde kujunemisel määravaks õpilase 

areng. Põhikooli viimases astmes hakkab üha suuremat rolli mängima omandatud 

teadmiste ja oskuste tase ning kvaliteet. Oluliseks peetakse ka teadmiste ja oskuste 

rakendamisel üles näidatud iseseisvust ja loomingulisust.  

 

Värska Gümnaasiumi põhikooliastme õpilaste hindamisel on kasutusel: 

• sõnalised  hinnangud - õpilase arengu kirjeldamiseks  

• numbriline hindamine - omandatud õpitulemuste taseme määramiseks 

 

Sõnaline tagasiside ehk kujundav hindamine 

Koolipere annab õpilasele igapäevaste tegevuste ja sündmuste vältel tagasisidet, et 

toetada õpilase käitumise, hoiakute ja väärtushinnangute kujunemist ning reageerib 

juhtumitele, mis on vastuolus üldtunnustatud väärtuste ning heade tavadega.  

 

Õppetunni või muu õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt, kaaslastelt või 

enesehinnangu abil enamasti suulist või kirjalikku tagasisidet õppeainet ja ainevaldkonda 

puudutavate teadmiste ja oskuste, üldpädevuste, kooliastme õppe- ja kasvatuseesmärkide 

ja läbivate teemade ent ka käitumise, hoiakute ning väärtushinnangute kohta. Sõnaline 

tagasiside ehk kujundav hindamine keskendub eelkõige õppe keskel õpilase arengu 

võrdlemisele tema varasemate saavutustega - kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt 

õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid edasisteks tegevusteks, 

mis toetavad õpilase arengut.  

 

Kujundav hindamine: 

• keskendub sellele, kuidas õpilane õpib; 

• kaasab õpilase enese ja kaaslaste hindamisse; 

• ergutab õpilase arengut: arendab tema oskust eesmärke seada, oma õppimist ja 

käitumist eesmärkide alusel hinnata ning tõstab õpimotivatsiooni.  
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Positiivsed ja negatiivsed tähelepanekud õpilaste kujundavaks hindamiseks kajastatakse 

eKooli märkuste lahtris. Kujundava hindamise ühe vahendina võib kasutada õpimappi.  

Kujundava hindamise tulemust väljendatakse suulise või kirjaliku sõnalise hinnanguga või 

nendest hinnangutest kujunenud hindega. See hinne kantakse eKooli päevikusse ning talle 

lisatakse täpsustav kommentaar.  

 

Numbriline hindamine 

Värska Gümnaasiumis kasutatakse õpilaste numbrilise hindamise viiepallisüsteemi, kus  

hinne „5“ on „väga hea“,  „4“ – „hea“ ja  „3“ – „rahuldav“ (positiivsed hinded), hinne „2“ – 

„puudulik“ ja  „1“ – „nõrk“ ( mitterahuldavad hinded).   

Numbrilisel hindamisel: 

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. 
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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% võimalikust punktide arvust. 

Eritingimustel võib õpetaja % kohandada, kui ta on sellest eelnevalt teada andnud. 

Lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppivate õpilaste ning õpiabirühmas olevate õpilaste 

puhul kasutatakse aine õpitulemuste hindamisel 10 % madalamat punktiarvestust, kui on 

ette nähtud tavaõppekava puhul. 

 

Hindamine esimeses klassis 

1. klassis kasutatakse õpilase arengu ja õpitulemuste hindamisel I poolaastal vaid sõnalisi 

hinnanguid. 

Sõnaline hinnang: 

• on nii suuline kui kirjalik hinnang, mida antakse õpilasele kohe õppeprotsessi 

käigus, kui õpilane on ülesande lõpetanud (samas võimaldab see anda koheselt 

hinnangu õppeprotsessile ka õpilasel endal või klassikaaslastel) või kirjalik hinnang, 

mida antakse igapäevaselt õpilase päeviku, vihiku, eKooli jm kaudu; 

• aitab mõista edusamme või puudujääke, ergutab õpilasi paremini õppima; 

• arvestab õpilase individuaalseid iseärasusi, püüdlusi ja suhtumist õppetöösse, 

kaaslastesse, endasse; 

• kantakse kokkuvõtva hinnanguna klassi tunnistusele. 

 

Kokkuvõtvate hinnangute aluseks on õpetaja tähelepanekud ja märkmed ning õpilaste 

arvamused ja enesehinnangud.  

 

Kokkuvõttev sõnaline hinnang peab sisaldama: 

• kooliastme pädevuste kujunemist; 

• õpioskuste kujunemist 

• õpiprotsessis osalemist; 
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• õpitulemusi; 

• edusamme; 

• arendamist vajavaid oskusi; 

• vajakajäämisi teadmistes. 

 

1. klassis kasutatakse kokkuvõtva hindamisena neli korda õppeaastas toimuvat 

kirjeldavate sõnaliste kokkuvõtvate hinnangute andmist, kus kajastub taotletud 

õpitulemuste saavutatus. Tunnistusel tuuakse esile õpilase edusammud ning juhitakse 

tähelepanu arendamist vajavatele oskustele ning vajakajäämistele teadmistes. 

Kokkuvõttev sõnaline hinnang peab sisaldama kooliastme pädevuste ja õpioskuste 

kujunemist, õpiprotsessis osalemist, õpitulemusi, edusamme, arendamist vajavaid oskusi, 

vajakajäämisi teadmistes. 

 

Hindamine 2.-9. klassis 

Õpilase ainealaseid teadmisi, oskusi ja arusaamise taset võrreldakse õpilase õppe aluseks 

olevas ainekavas toodud oodatavate õpitulemustega ja tema õppele püstitatud 

eesmärkidega. Ainealaseid teadmisi ja oskusi võib hinnata nii õppe käigus kui ka 

õppeteema lõppedes. Hindamistulemusi väljendatakse 2.-9. klassis suuliste ja kirjalike 

sõnaliste hinnangute ning numbriliste hinnetega. Hindamine lähtub konkreetse 

ainevaldkonna eripärast. Aineõpetaja töökavas on kirjas vastava õppeaine suuremad 

kirjalikud ja/või suulised tööd, arvestuste maht ning kokkuvõtva hinde kujunemise 

kriteeriumid, mida õpetaja konkreetse perioodi alguses tutvustab. Iga aineõpetaja 

ülesandeks on õpilastele õigeks ajaks teatavaks teha õppeaine nõudmised ning nende 

hindamise korraldus, sh ka kujundava hindamise osa hindamisprotsessis. Õpitulemuste 

omandamist kontrollivate kontrolltööde või teiste sarnaste mahukamate tööde aeg 

kavandatakse kooskõlastatult teiste aineõpetajatega jälgides seaduses ettenähtud 

nõudeid:  

1. Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse 

õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. 



64 

 

2. Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd.  

3. Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele 

ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis 

esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase 

tunnina. 

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

tulemust on hinnatud hindega „puudulik“ või „nõrk“ või on hinne jäänud välja panemata, 

antakse õpilasele võimalus kehtestatud korras järelevastamiseks või järeltöö 

sooritamiseks.  

 

Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine, mahakirjutamine või plagiaat, 

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

tulemust hinnata hindega „1“ („nõrk“) .  

Õpilase, kes on tulnud kontrolltööle (st ta on kohalolijana fikseeritud), kuid keeldub 

vastamast või lahkub pärast ülesande saamist tööd ära andmata, õpitulemuste 

saavutatust hinnatakse hindega „1“ („nõrk“). Sellistel juhul  hinde parandamise võimalus 

puudub. 

 

Kõik puudulikud hinded on eKooli päevikus kommentaaridega. Õpetaja võib kajastada 

eKooli märkuste lahtris  positiivseid tähelepanekuid õpilaste kujundavaks hindamiseks. 

 

Hindamine tugevdab õpilase õpimotivatsiooni ja toetab tema positiivset enesehinnangut. 

Samal ajal saab nii õpilane kui ka õpetaja ja lapsevanem tagasisidet õppimise 

tulemuslikkuse kohta ning suuniseid õppimise edasiseks muutmiseks.  

 

Õpilast, kes õpib individuaalse õppekava järgi, hinnatakse vastavalt individuaalses 

õppekavas ette nähtud hindamise korrale. 
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Järelevastamise ja järeltööde sooritamise kord 

 

Konsultatsioonide ja järeltööde korraldamine põhikoolis peab toetama õpilase 

eneseanalüüsi oma teadmiste ja oskuste kohta erinevates ainevaldkondades ning 

initsiatiivi puuduste kõrvaldamiseks ning toimetulekuks. Samas peab ka õpetaja tööaeg 

olema otstarbekalt planeeritud, et ainekolleegid üksteist toetada saaksid. 

 

Õpilasele, kes jätab hinnatava ülesande kokkulepitud ajaks mõjuva põhjuseta täitmata, 

tehakse eKooli hinde kohale märge „1“ („nõrk“). 

 

Õpilasel on võimalik mitterahuldavat hinnet „puudulik” või „nõrk” parandada üks kord 

õpetajaga kokkulepitud ajal kümne õppepäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui kolm päeva 

enne õppeperioodi lõppu, seejuures kõrgemaks hindeks võib olla hinne „4” („hea”). 

Järelevastamine toimub kokkuleppel aineõpetajaga tunni ajal või muul ajal. Kord nädalas 

on aineõpetajal kindel järelevastamise aeg. Hinne märgitakse eKooli päevikus tärniga ja 

kokkuvõtval hindamisel arvestatakse viimast hinnet, Hindele sooritatud tööd võib järele 

vastata. 

Puudumiste tõttu sooritamata ülesande täidab õpilane kümne õppepäeva jooksul peale 

kooli naasmist, kokkuleppel aineõpetajaga ning hinne märgitakse sel juhul kaldkriipsuga 

puudumise järele. 

Ebaausate võtete (spikerdamine, mittelubatud tehnilised vahendid, plagiaat jms) 

kasutamiselt töölt kõrvaldatud õpilastel puudub järeltöö tegemise võimalus ning talle 

pannakse hinne „1“ („nõrk“). 

 

Tasemetööde, arvestuste-üleminekueksamite korraldus 

 

Õpitulemuste omandamise kontrollimiseks viiakse läbi koolisiseseid ja riiklikke taseme- ja 

arvestustöid ning korraldatakse üleminekueksameid. Taseme- ja arvestustööd  annavad 

aluse õppeaine põhivara kindlamaks omandamiseks ning. 
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Hindelised  ja kõigile õpilastele kohustuslikud tasemetööd ja arvestused toimuvad maikuu 

kahe viimase nädala jooksul vastavalt plaanile, mis pannakse õpilastele-õpetajatele välja 

vähemalt 1 kuu enne arvestuse päeva.  

 

Õpetajal on õigus õpilane arvestusest vabastada õpilase nõusolekul tema väga heal 

osalemisel õppeprotsessis  kui õpilane on olnud edukas ja nõustub õpetaja ettepanekuga 

(võib siduda ka aineolümpiaadi eduka esinemisega) 

 

Arvestusele mõjuva põhjuseta mitteilmumise korral on õpilase hinne „1“ („nõrk“) ning 

õpilasel on võimalus töö järele sooritada õppealajuhataja poolt määratud ajal.  

 

Põhikoolis arvestuse mitterahuldava sooritamise korral on õppeaine aastahinne mitte 

rohkem kui „3“ („rahuldav“). 

8. klassis sooritavad õpilased läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö. 

Loovtööle ja selle esitlemisele antakse hinnang ning loovtöö teema kantakse põhikooli 

lõputunnistusele. 

Õpetajad esitavad arvestuste materjalid õpilastele märtsikuu esimese nädala jooksul, 

õppealajuhatajale töö kinnitamiseks aga maikuu esimese nädala jooksul. 

 

Kokkuvõttev hindamine 

 

2.- 9. klassi õpilaste kokkuvõttev hindamine toimub viie palli süsteemis, kus õppeveerandi 

jooksul saadud hinnete koondamine veerandi- või poolaastahinneteks ning veerandi- või 

poolaastahinnete koondamine aastahinneteks. Poolaastahinne pannakse õppeaines, mida 

õpetatakse ühe nädalatunniga või üks kord nädalas toimuva paaristunnina. Veerandi- ja 

poolaastahinded ei kujune aritmeetilise keskmisena, aineõpetaja võib perioodihinde 

panemisel arvestada erinevate hinnete kaalu, teavitades eelnevalt sellest õpilasi.  

Vähemalt õppeaasta lõpus lisab õpetaja kokkuvõtvale hindele kommentaari eKooli 

märkuste lahtris õpilase akadeemilise taseme, võimekuse, omandamistempo, arengu, 

tööoskuse ja -panuse (hoolsuse), aga ka tahte ja huvitatuse ning käitumise kohta.  



67 

 

Kui õppeperioodi keskel on õppeaine veerandi- või poolaastahinne või -hinnang jäänud 

andmata ja õpilane ei ole kasutanud võimalust järele vastata, hinnatakse aastahinde või -

hinnangu väljapanekul vastaval perioodil omandatud teadmised ja oskused vastavaks 

hindele „nõrk“ või antakse tulemustele mitterahuldav hinnang. 

 

Õpilasele, kelle veerandi- või poolaastahinne on „puudulik“ või „nõrk“, kellele on antud 

samaväärne sõnaline hinnang või on jäetud hinne välja panemata, määratakse 

kehtestatud korras tugisüsteem või -teenus, et aidata tal omandada nõutavad teadmised 

ja oskused. 

 

Täiendav õppetöö, järgmisse klassi üleviimine ja klassikursuse kordamine 

 

Veerandi- või poolaastahinnete või -hinnangute alusel otsustab õppenõukogu, kas viia 

õpilane järgmisesse klassi, jätta täiendavale õppetööle või klassikursust kordama. Õpilaste 

järgmisse klassi üleviimise otsus tehakse enne õppeperioodi lõppu (ei kohaldata õpilase 

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

järgmisse klassi üleviimise ajas).  

 

Värska Gümnaasiumis järgmisesse klassi viiakse põhikooli õpilane, kelle puhul õppeaasta 

lõpul sõnalised hinnangud näitavad õppimise arenemist positiivses suunas ja/või 

kokkuvõtvad hinded on positiivsed. 

 

Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt veerandi või 

poolaastahinnetest või -hinnangutest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „nõrk“ 

või mitterahuldav hinnang. Täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu enne 

õppeperioodi lõppu. Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul 

juhendamisel spetsiaalseid õppeülesandeid, et omandada õppekavaga nõutavad 

teadmised ja oskused. Täiendav õppetöö viiakse läbi pärast õppeperioodi lõppu. 

Aastahinne või -hinnang pannakse välja pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades 

täiendava õppetöö tulemusi. 
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Kaasates õpilase või tema  seadusliku esindaja, võib õppenõukogu kaalutletud ja 

põhjendatud otsusega erandjuhul jätta õpilase klassikursust kordama, kui õpilasel on 

kolmes või enamas õppeaines aastahinne „puudulik“ või „nõrk“ või mitterahuldav 

hinnang, täiendav õppetöö ei ole tulemusi andnud ning õppekava nõutavate õpitulemuste 

saavutamiseks ei ole otstarbekas rakendada individuaalset õppekava või muid koolis 

rakendatavaid tugisüsteeme. 

 

Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib jätta  klassikursust kordama õpilase, kellel on 

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

„nõrk“ või mitterahuldav hinnang. Enne otsuse langetamist kuulab õppenõukogu sel juhul 

ära õpilase või tema seadusliku esindaja arvamuse. Kui õpilane on juba klassikursust 

korranud, viiakse ta olenemata tema õpitulemustest järgmisesse klassi. Klassikursust ei 

jäeta kordama põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava ja toimetuleku riikliku õppekava 

järgi õppivaid õpilasi. 

 

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

õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle. 

 

Põhikooli lõpetamine 

 

Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt 

„rahuldavad“ ning kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega ühtse põhikooli 

lõpueksami eesti keeles, matemaatikas ja haridus-teadusministri poolt kehtestatud 

õppeainete hulgast vabalt valitud aines. 

 

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

õppenõukogu otsusega pidada ning põhikooli lõputunnistuse anda õpilasele, kellel on 

ühes või kahes õppeaines kummaski üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine 

viimane aastahinne. 
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Hariduslike erivajadustega õpilasele, kelle individuaalne õppekava sätestab teistsugused 

nõuded võrreldes riikliku õppekavaga, on lõpetamise aluseks individuaalse õppekava 

õpitulemuste saavutatus. Haridusliku erivajadusega õpilasel on õigus sooritada põhikooli 

lõpueksamid eritingimustel (ühtsete küsimustega põhikooli eksamitöö kohandamine, 

abivahendite kasutamine, koolieksam vms) vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega 

kehtestatud lõpueksamite korraldamise tingimustele ja korrale. 

 

Põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastab kool õppenõukogu otsusel 

põhikooli lõputunnistuse, mille andmed kantakse hariduse infosüsteemi haridust 

tõendavate dokumentide alamregistrisse. 

 

Varem välisriigis õppinud õpilasele või eksternina lõpetajale kehtivad  põhikooli riiklikus 

õppekavas kehtestatud nõuded. 

 

Käitumise ja hoolsuse hindamine 

 

Käitumise ja hoolsuse hindamise mõte on saada koolipere liikmetelt igapäevaste 

tegevuste ja sündmuste vältel tagasisidet, et toetada õpilase käitumise, hoiakute ja 

väärtushinnangute kujunemist. Oluline on anda õpilastele kogu aeg tagasisidet, veel 

parem aga suunata ta ise oma käitumist jälgima, analüüsima, sellele hinnangut andma. 

 

Õpilane peab  

1) mõistma, mida temalt oodatakse; 

2) teadma, mille alusel teda hinnatakse; 

3) saama aru, missugused muutused tema käitumises on toimunud võrreldes eelmise 

hindamisperioodiga 
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Õpilase käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine (sh hilinemised ja 

puudumised) ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis (sh 

töörahu hoidmine tunnis) ja väljaspool kooli. 

 

Hoolsuse hindamise aluseks on õpilaste suhtumine õppeülesannetesse: kohusetundlikkus, 

töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel. 

Põhikooliõpilase käitumist ja hoolsust hinnatakse igal õppeveerandil järgmise 

hindamisskaala alusel: „eeskujulik“, „hea“, „rahuldav“, „mitterahuldav“. 

  

 

Käitumise hindamine 

Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnormide järgimine koolis. Hindega "eeskujulik" hinnatakse õpilast, kellele 

üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine on harjumuspärane igas olukorras, 

kes täidab kooli kodukorra nõudeid eeskujulikult ja järjepidevalt. Hindega "hea" 

hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täidab kooli 

kodukorra nõudeid. Hindega "rahuldav" hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib 

üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täidab kooli kodukorra nõudeid, kuid kellel 

on esinenud eksimusi. Hindega "mitterahuldav" hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli 

kodukorra nõudeid, ei allu õpetajate nõudmistele ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnorme. Õpilase käitumise võib hinnata "mitterahuldavaks" ka üksiku õigusvastase 

teo või ebakõlbelise käitumise eest. 

 

Hoolsuse hindamine 

Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse: kohusetundlikkus, 

töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel. Hindega "eeskujulik" hinnatakse õpilast, 

kes suhtub õppeülesannetesse alati kohusetundlikult, õpib kõiki õppeaineid 

võimetekohaselt, on õppeülesannete täitmisel töökas ja järjekindel, ilmutab omaalgatust 

ja viib alustatud tööd lõpuni. Hindega "hea" hinnatakse õpilast, kes suhtub 

õppeülesannetesse kohusetundlikult, on töökas ja järjekindel ning õpib võimetekohaselt. 
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Hindega "rahuldav" hinnatakse õpilast, kes üldiselt täidab oma õppeülesandeid, kuid ei ole 

piisavalt töökas ja järjekindel ega õpi oma tegelike võimete kohaselt. Hindega 

"mitterahuldav" hinnatakse õpilast, kes ei õpi võimete kohaselt, suhtub 

õppeülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult. 

Õpilase käitumise ja hoolsuse kohta antakse õpilasele ja tema vanemale pikemat kirjalikku 

tagasisidet kaks korda õppeaastas (detsember ja mai) eKooli kaudu.  

Õpilase käitumise ja hoolsuse kohta antakse õpilasele ja tema vanemale kirjalikku 

tagasisidet neli korda õppeaastas (iga veerandi lõpus) eKooli ja tunnistuse kaudu.  

 

Hinde ja hinnangu vaidlustamine 

 

Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus hindeid ja sõnalisi hinnanguid vaidlustada 

10 päeva jooksul töö /hinde-hinnangu saamise päevast, esitades kooli direktorile kirjalikult 

vastava taotluse koos põhjenduse ja kirjaliku töö puhul koos vaidlusaluse tööga. 

 

Kooli direktor teeb otsuse seitsme päeva jooksul ja teavitab sellest taotluse esitajat 

kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates. 

 

2.9 Karjääriteenuste korraldus 

 

Koolis on tagatud karjääriteenuste kättesaadavus mitmeti. 

• Kooli vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õpikeskkonna kujundamisel arvestatakse läbiva 

teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ sisu ja eesmärke: aineõppesse 

tuuakse sobivad teemakäsitlused, näited ja meetodid ning viiakse läbi 

aineteüleseid, klassidevahelisi ja ülekoolilisi (võimalusel ka koolidevahelisi) 

projekte. 

• Valikaine „Majandusõpetus“ ja „Etttevõtlusõpe“ võimaldavad käsitleda nii 

teoreetilisi kui praktilisi teemasid, mis kujundavad õpilastes huvi tööturul toimuva 

vastu, arendavad otsustusvõimet ja valmisolekut elukestvaks õppeks.  
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• Tunnivälise tegevuse käigus toimuvad koolis teemapäevad ning korraldatakse 

õppekäike ettevõtetesse-asutustesse, mis tutvustavad kutsevalikuvõimalusi ning 

suunavad-toetavad karjääriotsuste tegemist. 

• Koostöö Põlvamaa Õppenõustamiskeskuse kutse- ja karjäärinõustajatega on 

abivajajatele (õpilane, lapsevanem, õpetaja) tagatud karjäärialane 

nõustamisteenus. 

 

2.10 Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise 

põhimõtted 

 

Õpilase arengu toetamiseks, mitmekesiste õppimisvõimaluste ja õpikogemuste 

pakkumiseks ning erinevate õppeainete ja läbivate teemade lõimimiseks korraldatakse 

koolis ainealaseid üritusi, õppekäike ja viiakse läbi projekte. 

 

Projektid arendavad õpilases oskust töötada iseseisvalt ja meeskonnas, oskust eesmärke 

seada ja tulemusi analüüsida, oskust loovalt mõelda ja omandatud teadmisi uutes 

olukordades kasutada. 

 

Koolisisesed ainealased projektid sünnivad koostöös õpilasesinduse, klassijuhatajate, 

aineõpetajate, ringijuhtide ja huvijuhiga. 

 

Aineülesed projektipäevad on ette valmistatud ainekomisjonide või aineõpetajate 

omavahelises koostöös ning toimuvad üldjuhul üks kord õppeveerandis (õuesõpe, 

avastusõpe, muuseumiõpe, ekskursioon, õppekäik jms). 

 

Koolidevahelised projektid annavad õpilasele kogemuse õppimiseks ja toimetulemiseks 

erinevates sotsiaalsetes suhetes.  
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Õppetööd toetavad ülekoolilised ja koolidevahelised projektid kavandatakse enne 

õppeaasta algust või enne II poolaasta algust, nad on kooskõlas õppekava õpitulemustega 

ning  projektipäevad ja -teemad lisatakse kooli üldtööplaani. 

 

2.11 Õpilase ja vanema teavitamine ning nõustamine 

 

Kool teavitab õpilasi ning vanemaid õppe ja kasvatuse korraldusest koolis  

• vahetu suhtlemise teel (kohtumised-vestlused, e-kiri, telefonikõne),  

• eKool 

• kooli kodulehekülje kaudu. 

 

Kooli ja vanema koostöö koordineerimiseks kutsub direktor vähemalt üks kord aastas 

kokku lastevanemate üldkoosoleku. 

 

Lapsevanemad on kohustatud kooli teavitama oma kontaktandmetest ja nende 

muutumisest. 

 

Peamised õppeteemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad 

üritused tehakse õpilasele ja algklasside õpilase puhul ka vanemale teatavaks 

õppeveerandi või poolaasta algul. 

 

Kool korraldab õpilase ja vanemate nõustamise õpilase arengu toetamiseks ja õppima 

õppimiseks, aga ka nende teavitamise edasiõppimisvõimalustest arenguvestluse, 

tugispetsialistide teenuse, koolituse jms kaudu. Samas tagatakse õpilasele karjäärialase 

nõustamise kättesaadavus nii õppetöö kui õppetööd toetavate tegevuste kaudu 

(külalisõpetajad-lektorid, kohtumised, õppekäigud jms). 
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Koostöös Põlvamaa Õppenõustamiskeskusega on tagatud õpilasele vajadusel täiendavalt 

logopeedi eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenus 

 

2.12 Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted 

 

Õpetajate koostöö sätestatakse kooli õppeaasta üldtööplaaniga.  Koostöö eesmärkideks 

on parem ainetevaheline lõiming ja  projektõppe korraldamine.  

 

Üheks õpetajatevaheliseks koostööväljundiks on loov- ja praktiliste tööde juhendamine.  

Õpetajad planeerivad oma töö õppeperioodi alguses. Õpetaja töökava on dokument, mille 

alusel toimub õppetöö kas kooli ruumides õppetunnina või väljaspool kooli õppekäiguna, 

õppeekskursioonina.  

 

Töökava koostamine ja arendamine kuulub aine- ja klassiõpetaja pädevusse Õpetaja 

lähtub töökava koostamisel põhikooli riiklikust õppekavast ja kooli õppekavast. Õpetaja 

planeerib oma töö õppeveerandi, poolaasta või õppeaasta kaupa. Töökava koostamisel 

arvestab õpetaja klassi omapära, kooli eripära ja arengusuunda, õpilase vaimseid võimeid 

ja kooli materiaalseid ressursse 

 

Õpetaja töökavas esitatavad andmed on järgmised: 

 

1) eesmärgid 

2) õpitulemused 

3) õpetamise ja hindamise erisused (diferentseeritud  aineõpetuse puhul) 

4) õppematerjalid 

5) ajaline plaan ainetunni või nädala kaupa 

6) tunnis/nädalas läbitav(ad) teema(d), alateema(d) 

7) uued mõisted, märksõnad 

8) õppekeskkond, õppetegevus ja lõiming , sh läbivad teemad 
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9) tagasisidestamine ja hindamine. 

 

2.13 Õppekava uuendamise ja täiendamise kord 

 

1) Kooli õppekava koostatakse ning seda uuendatakse ja muudetakse lähtudes 

põhikooli riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast, pidades silmas piirkonna 

vajadusi ning kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning eesmärgi 

saavutamiseks vajalikke ressursse. 

2) Kooli õppekava on arenev ja avatud dokument. Õppekava demokraatliku 

arendamise ning täiendamise, muutmise ja kehtestamise eest vastutab direktor. 

3) Õppekava muutmisel ja täiendamisel võetakse arvesse õppeasutuse pidaja ja 

riikliku järelvalve läbiviija märkused ja ettepanekud. 

4) Õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse 

avaldamiseks hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. 

 

 


