
Aineõpetaja ametijuhend 
 
1. Üldosa 
Aineõpetaja: 
1.1 võetakse tööle täis- või osalise tööajaga ning temaga sõlmib töölepingu kooli direktor. 
1.2  allub vahetult õppealajuhatajale ning täidab kõiki õppenõukogu otsuseid. 
1.3. on oma käitumisega õpilastele eeskujuks, täites ise korrektselt üldtunnustatud 
käitumisnorme, traditsioone ja kooli kodukorda. Tema ülesandeks on nõuda kooli kodukorra 
täitmist ning reageerimine õpilaste  korrarikkumistele on kohustuslik. Aineõpetaja tagab 
õpilaste ohutuse nii igapäevasituatsioonis (õpilaste elule ja tervisele ohtlike olukordade 
likvideerimine ja esemete konfiskeerimine) kui ka ohu korral evakuatsioonireeglite täitmise. 
1.4. suhtub heaperemehelikult ja säästlikult tema kasutuses olevatesse õppevahenditesse ja  
õpikutesse ja nõuab seda oma õpilastelt. 
1.5. ei kritiseeri kooli, kooli juhtkonda, teisi aineõpetajaid, õpilasi ega lapsevanemaid ning on 
koolile lojaalne. 
1.6. peab õpitulemuste saavutamiseks orienteeruma kõikides aineõpetuse didaktilistes 
võimalustes. Ta võib ja saab ainetunni läbiviimiseks kasutada arvutiklassi, projektorit, 
pabertahvlit, kriiditahvlit, kaarte, tabeleid jms.  
1.7. koostöös klassijuhataja ja/või õpiabi õpetajaga õpib tundma oma õpilaste võimeid ja 
individuaalseid iseärasusi ning arvestab neid oma töös. 
1.8. täidab korrektselt ja tähtaegselt e-Kooli päevikut.   
1.9. omab kindlaks määratud vastuvõtuaega.   
1.10. tagab konfidentsiaalsuse õpilase kohta käiva informatsiooni haldamisel. Teistele 
instantsidele (sotsiaaltöötajad, politsei, ajakirjanikud jt) informatsiooni andmine toimub vaid 
direktori loal. 
1.11. edastab õpilastele mõeldud teated ja informatsiooni.   
1.12. teavitab kooli juhtkonda kirjalikult õppetundide ajal toimuvatest oma aine üritustest. 
1.13. suudab ise lahendada kõik õppetunnis õpilastega seotud probleemid. 
1.14. on kohustatud osa võtma õppenõukogu koosolekutest ja pedagoogilistest 
nõupidamistest, koolisisestest koolituspäevadest, kooli (vajadusel klassi) lastevanemate 
koosolekutest. Ta osaleb ülekoolilistel tähtpäevadel, aktustel ja kontsertidel.  
 
2. Põhiülesanded 
Aineõpetaja põhiülesandeks on riiklikule õppekavale tugineva kooli õppekava elluviimine oma 
aine töökava kaudu. Tema põhitööks on ainetunni ettevalmistamine, läbiviimine ja tagasiside 
saamine enda tööle õpilaste taseme määramise ning enesehindamise/ eneseanalüüsi kaudu. 
2.1 Ainetunni planeerimine ja ettevalmistamine 
 2.1.1.   Aineõpetaja koostab kooli õppekavast lähtuvalt töökava.  

2.1.2. Töökavad on vormistatud trimestrite ja/või kursuste kalenderplaanina. Õppesisu 
on liigendatud ulatuslikumate õppeteemade järgi. Näidatud on olulisemad 
alateemad, käsitletavad põhimõisted, kasutatavad meetodid, õppekirjandus jm 
õppematerjal, oodatavad õpitulemused ja nende kontrollimise/hindamise aeg ning 
moodused. Töökava näitab, kuidas õppetundides aineõpetaja juhendamisel 
läbitakse kogu õppesisu.  

2.1.3. Aineõpetaja esitab töökavad etteantud tähtajaks elektroonselt õppealajuhatajale. 
2.1.4. Aineõpetaja valmistab ainetunnid  ette ning koostab vajalikud õppe- ja 

jaotusmaterjalid põhiliselt üldtööaja raames.  



2.2 Ainetunni alustamine, läbiviimine ja lõpetamine 
2.2.1. Õppetundide ajad määratakse tunniplaaniga. Õppetund on 45 minutit. 
2.2.2. Vahetunnis tuulutab õpetaja klassiruumi ning seab õppeprotsessiks vajalikud 

töövahendid ja lisamaterjalid otstarbekaks kasutamiseks valmis. 
2.2.3. Õpetaja alustab tundi teema teatamisega. Ta valib ja rakendab sobivad 

õppemeetodid püstitatud eesmärkide ja õpitulemuste saavutamiseks.  
2.2.4. Aineõpetaja esitab teemat arusaadavalt, haaravalt, on õppesisus kindel ja esituses 

veenev. Räägib korrektses keeles ja nõuab oma õpilastelt korrektset keelekasutust.  
2.2.5. Aineõpetaja peab tagama tunnis sellise tööõhkkonna, et igal õpilasel on võimalus 

süveneda. Ta õpetab oma aine kaudu õpioskusi ja kujundab õpilastes tööharjumusi.  
2.2.6. Ainetunnist tehakse kokkuvõte ja tund lõpetatakse õigeaegselt. 
2.2.7. Õppeaasta või ainekursuse algul tutvustab aineõpetaja õpitulemuste hindamise 

põhimõtteid ja korda vastavalt hindamisjuhendile. 
2.2.8. Kui õpilane vaidlustab hinde, siis õpetaja on kohustatud selgitama hindamise 

põhimõtteid, korda ja kriteeriume ning põhjendama hinde õigsust ja nõuetele 
vastavust. 

2.2.9. Aineõpetaja kannab õigeaegselt iga õppetunni, suuliste ja kirjalike tööde hinded e-
Kooli päevikusse ja peab õpilaste kohaloleku arvestust. 

2.3 Tagasiside enda tööle  
       2.3.1.  Aineõpetaja viib läbi kontroll- ja tasemetöid õpitulemuste määramiseks. 
       2.3.2.  Aineõpetaja analüüsib pidevalt töötulemusi ja arvestab neid edaspidises töös. 

2.3.3. Eelneval kokkuleppel aineõpetaja kutsub, võtab vastu ja kuulab oma ainetundi 
külastanud ning analüüsinud kaaskolleegi.  

 
3. Vastutus 
Aineõpetaja vastutab kõigi eelpoolnimetatud põhifunktsioonide täitmise eest. 
 
4. Õigused 
Aineõpetajal on õigus: 
4.1. osaleda lähtuvalt eneseanalüüsist ja kooli vajadustest täiendkoolituses ning kooli 
arendustegevuses; 
4.2. teha juhtkonnale soovitusi ja ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks, inventari 
ning õppevahendite tellimiseks, kooli õppe- ja arengukava täitmiseks; 
4.3. teha kooli juhtkonnale kirjalikke esildisi õpilaste tunnustamiseks või mõjutamiseks.   
 
5. Ametijuhendi muutmine 
Ametijuhend vaadatakse üle üks kord aastas ning vajadusel tehakse vajalikud muudatused. 
 
 
Olen tutvunud aineõpetaja ametijuhendiga ja arvestan seda oma töös. 
 
 
Õpetaja:       Direktor: 


