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Üldsätted 

1. Kooli õppekava koostamise alused ja ülesehitus 

 

1.1 Kalamaja Põhikooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mille 

koostamisel on kool lähtunud põhikooli riiklikust õppekavast, arvestades 

piirkondlikke ja kogukonna vajadusi, õpilaste vanemate ja õpilaste soove ning 

vaimseid ja materiaalseid ressursse. 

 

1.2 Õppekava koostamine ja arendamine on õpilaste ja õpetajate; õpetajate ja juhtkonna, 

kooli hoolekogu; kooli ja vanemate, kooli pidaja, teiste õppeasutuste ja 

organisatsioonide koostöö riikliku õppekava üldosa mõtestamisel ja ainekavade 

koostamisel 

 

1.3 Kooli õppekava ülesanne on toetada ja suunata õppetööd koolis. 

 

 

1.4 Kooli õppekava koosneb üldosast ja ainekavadest 

 

1.5 Kooli õppekava üldosas esitatakse: 

 

 õppe- ja kasvatuseesmärgid ning -põhimõtted 

 tunnijaotusplaan õppeaineti 

 läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted, lõimingu põhimõtted, seejuures III 

kooliastme läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö korraldamise 

põhimõtted 

 ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide korraldamise põhimõtted 

 õppe ja kasvatuse korraldus (sealhulgas projekt-, õues- ja muuseumiõppeks ning 

ekskursioonideks ja õppekäikudeks vajalik aeg) 

 hindamise korraldus 

 õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldus 

 õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted 

 karjääriteenuste korraldus 

 õpetaja töökava koostamise põhimõtted  

 kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord 
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1.6 Ainevaldkonniti koondatud ainekavad esitatakse kooliastmeti ja klassiti.  

 

1.7 Põhikooli kooliastmed on: 

 I kooliaste 1. – 3. Klass 

 II kooliaste 4. – 6. Klass 

 III kooliaste 7. – 9. klass 

 

2. Õppe- ja kasvatuseesmärgid ning – põhimõtted. 

 

 Anda lastele võimalus võimetekohase hariduse saamiseks lapsesõbralikus keskkonnas 

 Õpilastes õpihuvi, -motivatsiooni ja vastutustunde kasvatamine  

 Toetada ja väärtustada õpilaste individuaalsust 

 Väikekoolile omase turvalise, sõbraliku, üksteist toetava keskkonna hoidmine 

 Positiivse ja toetava keskkonna loomine, kus õpilased ja õpetajad teevad koostööd 

püstitatud eesmärkide saavutamiseks 

 Õpilaste eneseteadvuse ja eneseusalduse arendamine ja tugevdamine 

 Oma rahva kultuuri tundva ja austava ning eri rahvaste kultuurist teadliku ja 

lugupidava inimese kasvatamine 

 Elukestvaks õppeks aluse loomine; muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas toimetuleva 

inimese kujundamine 

Aidata õpilastel omandada kvaliteetne põhiharidus, mis võimaldab õpilasel jätkata õpinguid 

kutseõppes või gümnaasiumis. 

3. Pädevused   

3.1 Põhikoolis on pädevus asjakohaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis tagab 

suutlikkuse teatud tegevusalal või –valdkonnas tulemuslikult toimida. Pädevused 

jagunevad üld- ja valdkonnapädevusteks. 

3.2 Üldpädevused on aine- ja valdkonnapädevused, mis on väga olulised inimeseks ja 

kodanikuks kasvamisel. Üldpädevused kujunevad kõigi õppeainete kaudu, ent ka 

tunni- ja koolivälises tegevuses ning nende kujunemist jälgitakse ja suunatakse 

õpetajate ning kooli ja kodu ühistöös. 

 

3.3 Üldpädevused on 

3.3.1 väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate 

moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, 
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loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse 

kultuuri sündmustega, väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt;  

3.3.2 sotsiaalne pädevus- suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja 

vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; 

teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate 

keskkondade reegleid; teha koostööd teiste inimestega erinevates olukordades; 

aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel;  

3.3.3 enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja 

tugevaid külgi; järgida terveid eluviise; lahendada iseendaga, oma vaimse ja 

füüsilise tervisega  seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme; 

3.3.4 õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda ja hankida 

õppimiseksvajaminevat teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; 

kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja strateegiaid, erinevates kontekstides ning 

probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi 

ning selle põhjal edasiõppimise vajadust; 

3.3.5 suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades 

olukordi ja suhtluspartnereid, 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 

3.3.6 matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, 

sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja 

tegevusvaldkondades; 

3.3.7 ettevõtlikkuspädevus –suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades 

omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha 

probleeme ja neis peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada 

ühistegevusi, näidata üles initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; reageerida 

paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske;  

 

4. Õppimise käsitus. 

4.1 õppekavas käsitatakse õppimist väljundipõhiselt, rõhutades muutusi õpilase või 

õpilasterühma käitumisvõimes. 

4.2 Õppekeskkond kindlustatakse koolis õppekava alusel toimuva süstemaatilise ja 

sihipärase õppe- ja kasvatustegevusega ning õppekeskkonnaks on ka kodu ja laiemas 

elukeskkonnas toimivad mõjutused 

4.3 Õpilane on õppeprotsessis aktiivne osaleja, kes võtab võimetekohaselt osa 

omaõppimise eesmärgistamisest, õpib iseseisvalt ja koo kaaslastega, õpib oma kaaslasi 

ja ennast hindama ning oma õppimist analüüsima ja juhtima. Uute teadmiste 

omandamisel tugineb õpilane varasematele kogemustele ning konstrueerib uue teabe 

põhjal enda teadmised. Õppimine on elukestev protsess, milleks vajalikud oskused, 

tööharjumused kujunevad põhihariduse omandamise käigus. 
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4.4 Õppekavas mõistetakse õpetamist kui õppekeskkonna ja õppetegevuse organiseerimist 

viisil, mis seab õpilase tema arengule vastavate , kuid pingutust nõudvate ülesannete 

ette, mille kaudu tal on võimalik omandada kavandatud õpitulemused. 

4.5 Õppekavas mõistetakse kasvatust kui õpilase suhete kujundamist teda ümbritseva 

maailmaga. Edukas väärtuskasvatus eeldab kogu koolipere, õpilase perekonna 

vastastikust usaldust ning koostööd. Hoiakute kujundamisel on õpetaja ülesanne 

pakkuda isiklikku eeskuju, toetada õpilase loomupärast soovi enda identiteedis 

selgusele jõuda ning pakkuda sobiva arengukeskkonna kaudu tuge erinevates 

rühmades ja kogukondades ning kogu ühiskonnas aktsepteeritavate 

käitumisharjumuste väljaarenemiseks. 

4.6 Õpet kavandades ja ellu viies: 

 arvestatakse õpilase taju- ja mõtlemisprotsesside eripära, võimeid, keelelist, 

kultuurilist ja perekondlikku tausta, vanust, sugu, terviseseisundit, huvi ja 

kogemusi 

 arvestatakse, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane, võimaldades talle 

aega puhkuseks ja huvitegevuseks 

 võimaldatakse õpilastele mitmekesiseid kogemusi erinevatest 

kultuurivaldkondadest 

 kasutatakse teadmisi ja oskusi reaalses olukorras, tehakse uurimistööd ning 

seostatakse erinevates valdkondades õpitavat igapäevase eluga 

 luuakse võimalusi õppimiseks ja toime tulemiseks erinevates sotsiaalsetes 

suhetes (õpilane – õpetaja, õpilane – õpilane) 

 kasutatakse nüüdisaegset ja mitmekesist õppemetoodikat, -viise, -vahendeid     

( sealhulgas suulisi ja kirjalikke tekste, audio-visuaalseid õppevahendeid, 

aktiivõppemeetodeid, õppekäike, õues- ja muuseumiõpet jms.) 

 kasutatakse asjakohaseid hindamisvahendeid, -viise ja –meetodeid 

 kasutatakse diferentseeritud õpiülesandeid, mille sisu ja raskusaste 

võimaldavad õpilastel sobiva pingutusastmega õppida, arvestades sealjuures 

igaühe individuaalsust 

 

5. Õppekeskkond 

5.1 õppekeskkonnana mõistetakse õpilasi ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise 

keskkonna kooslust, milles õpilase arenevad ja õpivad. Õppekeskkond toetab õpilase 

arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kannab põhihariduse alusväärtusi ja oma 

kooli vaimsust ning säilitab ja arendab edasi paikkonna ja koolipere traditsioone 

5.2 põhikool korraldab õppe, mis kaitseb ja edendab õpilaste vaimset ja füüsilist tervist 

5.3 sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujundamisel: 

 osaleb kogu koolipere 

 luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamiselpõhinevad 

ning kokkuleppeid austavad suhted õpilaste, vanemate, õpetajate, koolijuhtkonna ning 

teiste õpetuse ja kasvatusega seotud osaliste vahel 
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 koheldakse kõiki õpilasi eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdõiguslikult, austades nende 

eneseväärikust ning isikupära 

 jagatakse asjakohaselt ja selgelt otsustusõigus ja vastutus 

 märgatakse ja tunnustatakse kõigi õpilaste pingutusi ja õpiedu, hoidutakse õpilaste  

sildistamisest ja nende eneseusu vähendamisest 

 välditakse õpilastevahelist vägivalda ja kiusamist 

 ollakse avatud vabale eelarvamusele, sealhulgas kriitikale 

 luuakse õpilastele võimalusi näidata initsiatiivi, osaleda otsustamises ning tegutseda 

nii üksi kui ka koos kaaslastega 

 luuakse õhkkond, mida iseloomustab abivalmidus ning üksteise toetamine õpi- ja 

eluraskuste puhul 

 luuakse õhkkond, mis rajaneb inimeste usalduslikel suhetel, sõbralikkusel ja 

heatahtlikkusel 

 korraldatakse koolielu inimõigusi ja demokraatiat austava ühiskonna mudelina, mida 

iseloomustavad kooliperes jagatud ja püsivad alusväärtused ning heade ideede ja 

positiivsete uuenduste toetamine 

 korraldatakse koolielu lähtudes rahvusliku, rassilise ja soolise võrdõiguslikkuse 

põhimõtetest 

5.4 õpet võib korraldada ka väljaspool kooli ruume ( sealhulgas kooliõues, looduses, 

muuseumides, arhiivides, keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes ja asutustes) ning 

virtuaalses keskkonnas 

 

6. I kooliastmes taotletavad pädevused:   

I kooliastme lõpus õpilane: 

6.1 peab lugu oma perekonnast, klassist ja koolist; on viisakas, täidab lubadusi; teab, et 

kedagi ei tohi naeruvääristada, kiusata ega narrida; oskab kaaslast kuulata, teda 

tunnustada 

6.2 tahab õppida, tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab õppida üksi ning 

koos teistega, paaris ja rühmas, oskab jaotada aega õppimise, harrastustegevuse, 

koduste kohustuste ning puhkamise vahel 

6.3 teab oma rahvuslikku kuuluvust ning suhtus oma rahvusesse lugupidavalt 

6.4 oskab end häälestada ülesandega toimetulemisele ning oma tegevusi ülesannet täites 

mõtestada; oskab koostada päevakava ja seda järgida; 

6.5 suudab tekstidest leida ja mõista seal sisalduvat teavet ( sealhulgas andmeid, 

termineid, tegelasi, tegevusi, sündmusi ning nendeaega ja kohta) ning seda suuliselt ja 

kirjalikult esitada;  

6.6 mõistab ja kasutab õpitavas võõrkeeles igapäevaseid äraõpitud väljendeid ja 

lihtsamaid fraase 

6.7 arvutab ning oskab kasutada mõõtmiseks sobivaid abivahendeid ja mõõtühikuid 

erinevates eluvaldkondades eakohaseid ülesandeid lahendades; 

6.8 käitub loodust hoidvalt; 
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6.9 oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab 

esemeid ja nähtusi võrrelda, ühe-kahe tunnuse alusel rühmitada ning lihtsat plaani, 

tabelit, diagrammi ja kaarti lugeda; 

6.10 oskab kasutada lihtsamaid arvutiprogramme ning kodus ja koolis kasutatavaid 

tehnilisi seadmeid; 

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

nendega seostuvaid käitumisreegleid; 

6.11 oskab ilu märgata ja hinnata; hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, 

loovast eneseväljendusest ja tegevusest; 

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

terve  

6.13 oskab ohtlikke olukordi vältida ja ohuolukorras abi kutsuda, oskab ohutult 

liigelda; 

6.14 teab kelle poole erinevate probleemidega pöörduda ning on valmis seda tegema 

 

7. Õppe ja kasvatuse rõhuasetused  kooliastmes 

7.1 Esimeses klassis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks õpilaste kohanemine 

koolieluga, turvatunde ja eduelamuste kogemine ning valmisolekukujunemine 

edasiseks edukaks õppetööks. Õpilaste kolivalmidus ja võimed on erinevad, seetõttu 

diferentseeritakse õppeülesandeid ja nende täitmiseks kuluvat aega. 

Esimeses kooliastmes keskendutakse: 

 Kõlbeliste tõekspidamiste ning heade käitumistavade tundmaõppimisele ja 

järgimisele 

 Positiivse suhtumise kujunemisele koolis käimisesse ja õppimisesse 

 Õpiharjumuse- ja õpioskuste kujundamisele ning püsivuse, iseseisvuse ja 

eesmärgistatud töö oskuste ning valikute tegemise arendamisele 

 Eneseväljendusoskuse ja –julguse kujunemisele 

 Põhiliste suhtlemis- ja koostööoskuste omandamisele, sealhulgas üksteist 

toetavate ja väärtustavate suhete kujunemisele õpilaste vahel 

 Õpiraskuste äratundmisele ning tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele 

7.2 Õpetaja olulisim ülesanne on toetada iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni 

7.3 Õppetöö korraldamise alus võib esimeses kooliastmes olla üldõpetuslik või 

aineõpetuslik. Sõltuvalt õpilaste ettevalmistusest võib kasutada ka kombineeritud 

varianti 

 

8. II kooliastmes taotletavad pädevused 

      Teise kooliastme lõpus õpilane 

8.1  hindab harmoonilisi inimsuhteid, mõistab oma rolli pereliikmena, sõbrana, kaaslasena        

ja õpilasena; peab kinni kokkulepetest, on usaldusväärne ning kasutab oma tegude 

eest; 
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8.2 oskab keskenduda õppeülesannete täitmisele, oskab suunamise abil kasutada 

eakohaseid õpivõtteid olenevalt õppeülesande iseärasustest 

8.3 väärtustab oma rahvust ja kultuuri teiste rahvuste ja kultuuride seas, suhtub 

inimestesse eelarvamusteta, tunnustab inimest, vaadete ja olukordade erinevusi ning 

mõistab kompromisside vajalikkust 

8.4 oskab oma tegevust kavandada ja hinnata ning tulemuse saavutamiseks vajalikke 

tegevusi valida ja rakendada, oma eksimusi näha ja tunnistada ning oma tegevust 

korrigeerida; 

8.5 oskab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, teab oma tugevaid ja nõrku 

külgi ning püüab selgusele jõuda oma huvides; 

8.6 oskab mõtestatult kuulata ja lugeda eakohaseid tekste, luua eakohasel tasemel 

keeleliselt korrektseid ning suhtlussituatsioonile vastavaid suulisi ja kirjalikke tekste 

ning mõista suulist kõnet; 

8.7 tuleb vähemalt ühes võõrkeeles toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad 

otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel; on kindlalt omandanud 

arvutus- ja mõõtmisoskuse ning tunneb ja oskab juhendamise abil kasutada 

loogikareegleid ülesannete lahendamisel erinevates eluvaldkondades; 

8.8 väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida 

loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse 

uurimisest; 

8.9 oskab kasutada arvutit ja internetti suhtlusvahendina ning oskab arvutiga vormistada 

tekste; 

8.10 oskab leida vastuseid omaküsimustele, hankida erinevatest allikatest vajalikku 

teavet, seda tõlgendada, kasutada ja edastada; oskab teha vahet faktil ja arvamusel; 

8.11 tunnetab end oma riigi kodanikuna ning järgib ühiselu norme 

8.12 väärtustab kunstiloomingut ning suudab end kunstivahendite abil väljendada 

8.13 väärtustab tervislikke eluviise, on teadlik tervist kahjustavatest teguritest ja 

sõltuvusainete ohtlikkusest: 

8.14 on leidnud endale sobiva harrastuse ning omab üldist ettekujutust töömaailmast 

 

9. Õppe ja kasvatuse rõhuasetused II kooliastmes 

9.1 Teises kooliastmes on õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks vastutustundlike ja 

iseseisvate õpilaste kujunemine. Õppetöös on oluline äratada ja säilitada õpilaste huvi 

õppekavaga hõlmatud teadmis- ja tegevusvaldkondade vastu. Teises kooliastmes 

keskendutakse: 

 Õpimotivatsiooni hoidmisele ja tõstmisele, seostades õpitut praktikaga ning 

võimaldades õpilastel teha valikuid, langetada otsuseid ja oma otsuste eest vastutada 

 Huvitegevusvõimaluste pakkumisele 

 Õpilaste erivõimete ja huvide äratundmisele ja arendamisele 

 Õpiraskustega õpilastele tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele 

9.2 Õpetuses rakendatakse mitmekesiseid tööviise ja ülesandeid, mis võimaldavad 

murdeikka jõudvatel õpilastel teha iseseisvaid valikuid ja seostada õpitut praktilise 
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eluga ning aitavad toime tulla õpilaste individuaalselt erineva arenguga, nende 

muutuvate suhete ja tegutsemisega uutes rollides 

 

 

10. III kooliastmes taotletavad pädevused 

Kolmanda koolistme lõpuks õpilane: 

 tunneb üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid, ei jää ükskõikseks, 

kui neid eiratakse ja sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires; 

 tunneb ja austab oma keelt ja kultuuri ning aitab kaasa eesti keele ka kultuuri 

säilimisele ja arengule. Omab ettekujutust ja teadmisi maailma eri rahvaste 

kultuuridest, suhtub teistest rahvustest inimestesse eelarvamustevabalt ja lugupidavalt 

 on teadmishimuline, oskab õppida ja leida edasiõppimisvõimalusi, kasutades vajaduse 

korral asjakohast nõu; 

 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; 

 suudab end olukorda ja suhtluspartnereid arvestades kõnes ja kirjas selgelt ja 

asjakohaselt väljendada, mõista ja tõlgendada erinevaid tekste, tunneb ja järgib 

õigekirjareegleid; 

 valdab vähemalt üht võõrkeelt tasemel, mis võimaldab igapäevastes olukordades 

suhelda kirjalikult ja suuliselt ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid tekste;  

 suudab lahendada igapäevelu erinevates valdkondades tekkivaid küsimusi, mis 

nõuavad matemaatiliste mõttemeetodite ( loogika ja ruumilise mõtlemise ) ning 

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

 mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning 

elab tegutseb loodust ja keskkonda säästes, 

 oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke 

seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi;  

 suudab tehnikamaailmas toime tulla ning tehnikat eesmärgipäraselt ja võimalikult 

riskita kasutada; 

 on aktiivne ja vastutustundlik kodanik, kes on huvitatud oma kooli, kodukoha ja riigi 

demokraatlikust arengust 

 suudab väljendada ennast loominguliselt, peab lugu kunstist ja kultuuripärandist; 

 väärtustab ja järgib tervislikku eluviisi ning on füüsiliselt aktiivne 

 mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt, on avatud enesearendamisele 
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11. Õppe ja kasvatuse rõhuasetused III kooliastmes 

      Kolmandas kooliastmes on õppe ja kasvatuse põhitaotlus aidata õpilastel kujuneda 

vastutundlikeks ühiskonnaliikmeteks, kes igapäevaelus iseseisvalt toime tulevad ning 

suudavad huvidele ja võimetele vastavat õpiteed valida. 

Kolmandas kooliastmes keskendutakse: 

1. Õpimotivatsiooni hoidmisele 

2. Õppesisu ja omandatavate oskuste seostamisele igapäevaeluga ning nende 

rakendatavuse tutvustamisele tulevases tööelus ja jätkuõpingutes; 

3. Erinevate õpistrateegiate teadvustatud kasutamisele ningenesekontrollimise oskuse 

arendamisele 

4. Pikemaajaliste õppeülesannete ( sealhulgas uurimuslike õõppeülesannete) 

planeerimisele, eesmärkide püstitamisele ja oma tulemuste hindamisele; 

5. Õpilaste erivõimete ja huvide rakendamisele; 

6. Õpilaste toetamisele nende edasiste õpingute ja kutsevalikute tegemisel 
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12. Tunnijaotusplaan õppeaastati ja aineti 

 

klassid/ained 

 

I II III IV V VI VII VIII IX 

eesti keel 

 

6 7 6 6 4 3 2 2 2 

kirjandus 

 

    2 2 2 2 2 

inglise keel 

 

 1 3 4 4 3 3 3 3 

vene keel 

 

     4 3 3 3 

matemaatika 

 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 

loodusõpetus 

 

2 1 2 2 2 3 2   

maateadus 

 

      2 2 2 

bioloogia 

 

      2 2 2 

keemia 

 

       2 2 

füüsika 

 

       2 2 

ajalugu 

 

    2 2 2 2 2 

ühiskonnaõpetus 

 

     1   2 

inimeseõpetus 

 

 1 1  1 1 1 1  

muusika 

 

2 2 2 2 2 1 1 1 1 

kunstiõpetus 

 

2 2 2 1 2 1 1 1 1 

käsitöö/tööõpetus 

 

1 1 1 1 2 2 2 2 1 

arvutiõpetus 

 

   1      

kehaline 

kasvatus/tants 

2/1 2/1 2/1 3 3 2 2 2 2 

kokku nädalas 

 

20 23 25 25 28 30 30 32 32 
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13. Läbivad teemad, nende käsitlemise põhimõtted. III kooliastme läbivatest 

teemadest lähtuva loovtöö korraldamise põhimõtted, temaatilised 

rõhuasetused. 

 

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

vahendiks ning neid arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel. Läbivad teemad on 

aineülesed ja käsitlevad ühiskonnas tähtsustatud valdkondi ning võimaldavad luua 

ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust, toetades õpilase suutlikkust oma teadmisi 

erinevates olukordades rakendada. 

Läbivate teemade õpe realiseerub eelkõige: 

1.  Õppekeskkonna korralduses – kooli vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õppekeskkonna 

kujundamisel arvestatakse läbivate teemade sisu ja eesmärke 

2. Aineõppes – läbivatest teemadest lähtudes tuuakse aineõppesse sobivad 

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

ülekoolilisi projekte. Õppeainete roll läbiva teema õppes on lähtuvalt õppeaine 

taotlustest ja õppesisust erinev, olenevalt sellest, kui tihe on ainevaldkonna seos läbiva 

teemaga; 

 

 

 

 Elukestev õpe ja karjääri planeerimine 

Suund on õppima õppimisel, ettevalmistusel ja sellega kaasneval valmisolekul teadlike  

otsuste langetamiseks põhikooli lõpul, kutsevalikul  

 Keskkond ja jätkusuutlik areng 

Kasvatada sotsiaalselt aktiivset, vastutustundlikku ja keskkonnateadlikku inimest. 

 Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus 

Eesmärk on õpilase kujunemine aktiivseks ja vastutustundlikuks kogukonnaliikmeks, kes 

järgib ja toetab oma tegevuses oma riigi kultuurilisi traditsioone ja arengusuundi. 

 Kultuuriline identiteet 
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Eesmärk on õpilase kujunemine inimeseks, kes mõistab kultuuriosa inimeste mõtte- ja 

käitumislaadi kujundajana, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest, kes väärtustab 

omakultuuri ning on kultuuriliselt salliv. 

 

 

 

 Teabekeskkond 

Eesmärk on õpilase kujunemine teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab 

ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma 

eesmärkide ja ühiskonnas omaks võetud kommunikatsioonieetika järgi. 

 Tehnoloogia ja innovatsioon 

Eesmärgiks on õpilase kujunemine uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid 

eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas 

tehnoloogilises elu-, õpi-, ja töökeskkonnas. 

 Tervis ja ohutus 

Eesmärgiks on õpilase kujunemine vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks 

ühiskonnaliikmeks, kes järgib tervislikku eluviisi, käitub turvaliselt, aitab kaasa tervist 

edendava turvalise keskkonna kujundamisele. 

 Väärtused ja kõlblus 

 

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. 

Läbivate teemade käsitlus toimub läbi aineõppe alates I kooliastmest. II ja III kooliastmes 

olenevalt teemast ja õppeainest viiakse läbi ülekoolilisi, klasside vahelisis üritusi, teemapäevi. 

Kogu põhikooli vältel on rõhuasetus elukestvaks õppeks aluse loomisel, kultuurilisel 

identiteedil, tervise ja ohutuse probleemidel, väärtus ja kõlblusküsimustel. 

 

I – III kooliastmel toimuvad õppetunnid ka väljaspool kooli – õppekäigud, muuseumitunnid, 

teatrietendused ja kontserdid, õues õpe. 

III kooliastme loovtööd kajastavad keskkonna ja jätkusuutliku arengu teemat, 

kodanikualgatust ja ettevõtlikkust, teabekeskkonna ja kultuurilise identiteedi küsimusi. 

Loovtööde korraldus ja juhend vt. jagu 21 
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14. Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted. 

 

Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamisel lähtume kooli õppe- kasvatuslikest 

eesmärkidest ja traditsioonidest. 

Kool kavandab ja viib läbi järgmisi projekte: 

1. Õppe-eesmärgilised projektid – ainekesksed ja ainetevahelised projektid, õppekäigud, 

loengud 

2. Klassidevahelised projektid – õppeaasta algul kavandatud mitme klassi ühisüritused 

(nt nõustamiskeskuse külastamine, ühised ekskursioonid ja matkad, õppe-

eesmärgilised väljasõidud ja teatrikülastused) 

3. Ülekoolilised projektid: 

emakeele, võõrkeelte nädalad 

reaalainete päevad 

spordi ja huvitöö päevad, nädalad 

4. Koolidevaheliste projektide kavandamisel lähtume kooli õppe-kasvatuslikest 

eesmärkidest, võimalustest pakkuda õpilastele osalemist erinevates tegevustes, 

keskkondades, võimalust võrrelda ennast teistega, organiseerida, korraldada oma vaba 

aega otstarbekalt ja sihipäraselt (Kalamaja Põhikool osaleb järgmiste projektide töös - 

rahvusvaheline projekt „Kooli õppeprotsessi arendamine koostöös kogukonnaga – 

ICE“ ning „Prevent – lastevanemate kaasamine koolist väljalangevuse ennetamiseks“ 

liitumine projektiga  „ Kiusamisvaba kool“ ja Tervisearengu Instituudi poolt juhitav 

projekt „ Nakkusvaba kool“, õpilasvahetused ja ühisüritused Karjamaa Kooliga jne.) 

 

 

 

15. Õppe- ja kasvatustöö korraldus 
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Õppe- ja kasvatustegevus on traditsioonilise korraldusega, s.t. kõiki aineid õpitakse enamasti 

kogu õppeaasta vältel. 

Õppeainete tundide jaotus klassiti määratakse kindlaks tunnijaotusplaanis, mis kehtestatakse 

direktori poolt igaks õppeaastaks tagades  õppeainete riiklikus õppekavas ettenähtud mahud. 

Ainetundide jaotus vt. jagu 12 

Õppeaasta koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest. 

Õppeveerandites on vähemalt 175 õppepäeva. Lõpuklassis on õppeveerandites kokku 

vähemalt 185 õppepäeva. Lõpueksami toimumise päeval ja vähemalt kahel päeval enne seda 

õppetunde ei toimu. Lõpueksami toimumise päev ja sellele eelnevad kaks päeva arvatakse 

õppepäevade hulka. 

Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister. 

Õpilase suurim lubatud nädala õppekoormus õppetundides on: 

I klassis 20 tundi 

II klassis 23 

III ja IV  klassis 25 

V klassis 28 

VI ja VII klassis 30 

VIII ja IX klassis 32 

Kool tagab õpilasele õppe kohustuslikes õppeainetes vastavalt riiklikus õppekavas I, II, III 

kooliastmele esitatud nädala õppetundide mahus. 

Vanema ja direktori või direktori volitatud pedagoogi kokkuleppel võb kool arvestada kooli 

õppekava välist õppimist koolis läbitava õppe osana tingimusel, et see võimaldab õpilasel 

saavutada kooli või individuaalse õppekavaga määratud õpitulemusi. 

 

Kool on avatud kella 7.30-st kuni 16.30-ni. 

I klassi tunnid toimuvad 8.00 – 11.45;  11.00 – 14.50 

II – IV klasside tunnid on 8.00/8.55 – 13.50; 11.00 – 14.50/15.45 

V – IX klasside tunnid on 8.00 – 15.40 

Koolis töötab pikapäevarühm I – II klasside lastele esmaspäevast reedeni  peale tundide lõppu 

12.00 – 16.00. 
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Õpiabi tunnid ( logopeed ja parandusõpe) toimuvad lisaks tunniplaani järgsetele tundidele, 

kas enne tunde I – IV klassid 8.00 – 8.45 või peale tundide lõppu V – IX klassid 12.45 – 

15.40, võimalusel vastava ainetunni ajal. 

 

 

 

 

 

16. Hindamise korraldus 

16.1 Hindamise eesmärgid: 

 toetada õpilase arengut 

 anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta 

 innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima 

 suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise 

haridustee valikul 

 suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel 

 anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamisel otsuse 

tegemiseks. 

16.2 Jooksev hindamine 

Toimub kogu õppetöö vältel pidevalt. Jooksva hindamise alla kuuluvad kodutööd, pistelised 

teadmiste kontrollid, tunnikontrollid, suulised küsitlused, testid, grupitööd, lühikontrolltööd, 

lühireferaadid, esitlused, ainevõistlused, õppekäigud, töölehed, töövihiku hinded jm. 

Jooksva hinde normid kehtestab iga õpetaja vastavalt läbiviidud töö iseloomule, mahule ja 

sisule. Jooksvaid hindeid üldjuhulparandada ei saa, välja arvatud õpetaja ja õpilase 

vastastikusel kokkuleppel. 

 

16.3 Kujundav hindamine 

Kujundav hindamine  on õppe kestel toimuv hindamine, mille käigus õpetaja analüüsib 

õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, andes tagasisidet õpilase 

seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustades ja suunates õpilast edasisel õppimisel 

ning kavandades edasise õppimise eesmärgid ja teed. Kujundav hindamine keskendub 

eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Tagasiside kirjeldab 

kogu õppeperioodi vältel võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning 

sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut. 
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 Õppetunni vältel saab õpilane  suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet ja 

ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja oskuste  kohta. Kogu õppepäeva vältel annavad 

õpetajad õpilasele tagasisidet, et toetada õpilase käitumise, hoiakute ja väärtushinnangute 

kujunemist. Kool reageerib juhtumitele, mis on vastuolus üldtunnustatud väärtuste ning heade 

tavadega. 

Kujundav hindamine kaasab õpilase enese ja kaaslaste hindamisse, et arendada lapse oskust 

eesmärke seada ning oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel analüüsida ning tõsta 

õpimotivatsiooni. 

 Kujundava hindamise ühe vahendina võib kasutada õpimappi. Õpimapp õppimise päevikuna 

sisaldab nii õppetöid kui ka tööde analüüsi ja tagasisidet. Õpimappe võib koostada aine- ja 

valdkonnapõhiselt, läbivate teemade või üldpädevuste kohta. 

Kujundav hindamine fikseeritakse õpetaja poolt ekoolis distsipliini all, vajadusel jooksva või 

kokkuvõtva hinde juures kommentaaris ( kommentaar tuleb kirjutada kindlasti kui 

kokkuvõttev hinne on puudulik või nõrk), õpilase vihikus tehtud töö kohta või õpimapis. 

 

16.4 Kokkuvõttev hindamine. 

 Kokkuvõttev hindamine toimub kogu õppetöö vältel perioodiliselt. Kokkuvõtva hindamise 

alla kuuluvad kontrolltööd  ( hõlmab ühte suuremat teemat või mitut väiksemat teemat), 

arvestustööd, tasemetööd, kordamistööd, loovtööd jm. 

Kokkuvõtva  töö toimumise aeg tuleb õpilasele ja tema vanematele ette teatada  vähemalt 2 

nädalat enne e-kooli kaudu. 

I klasside õpilasi numbriliselt ei hinnata, nemad saavad tunnistuse , kuhu on kantud õpetajate 

sõnaline hinnang poolaasta ja aasta lõpul. 

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; 90 – 100% võimalikust 

saadavast punktide hulgast.  

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

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks 

olevatele taotletavatele õpitulemustele; 75 – 89% võimalikust saadavast punktide hulgast. 

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; 50 – 74% võimalikust saadavast punktide hulgast. 

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

õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, aga ei 
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võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus; 

20 – 49% võimalikust saadavast punktide hulgast. 

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; 0 – 19% võimalikust saadavast punktide hulgast. 

(6) Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, hinnatakse 

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

hindega „nõrk“ 

Kokkuvõtvaid hindeid saab parandada või järele vastata, kui töö tulemust on hinnatud hindega 

„puudulik“, „nõrk“ või hinne on jäänud panemata. Positiivsed hinded „rahuldav“ ja „hea“ 

parandamisele ei kuulu, välja arvatud kokkuleppel õpetajaga. 

Järelevastamiseks ja järeltööde sooritamiseks on õpilasel aega 2 nädalat alates puuduliku 

hinde saamisest või peale puudumist kooli tulekust. Järelevastamise ja järeltööde sooritamise 

aja määrab õpetaja. Õpetajakirjutab vastava teate e-kooli ja fikseerib õpilase tulemata jäämise. 

Kui õpilane puudub kokkulepitud järelevastamiselt ilma mõjuva põhjuseta, on tema töö hinne 

„ puudulik“ või „nõrk“. 

Veerandi hinne. 

Veerandi hinne kujuneb veerandi lõpuks jooksvate ja kokkuvõtvate hinnete alusel ning ei 

pruugi olla kõikide hinnete aritmeetiline keskmine, sest jooksvad hinded ja kokkuvõtvad 

hinded ei ole ühesuguse kaaluga. Õppeainetes, kus on ainult 1 tund nädalas, kujuneb hinne 

poolaasta ja aasta lõpuks. 

Õppeveerandi lõppedes saavad II – IX klasside õpilased tunnistuse. I klasside lapsi 

numbriliselt ei hinnata. Nemad saavad tunnistuse, kuhu on kantud õpetajate sõnaline hinnang 

poolaasta ja aasta lõpul. 

Hinde vaidlustamine 

Hinnet on võimalik vaidlustada 5 päeva jooksul. Selleks tuleb esitada kooli direktorile kirjalik 

avaldus põhjendusega. Avaldust arutatakse 2 nädala jooksul, arvates avalduse esitamise 

kuupäevast. Avaldust arutab komisjon, kuhu kuuluvad kooli juhtkond, vastava aine- või 

kooliastme õpetajad. 

Kooli direktor teeb otsuse ja teavitab sellest nimetatud taotluse esitajat kirjalikult 10 tööpäeva 

jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates. 

 

Klassi lõpetamine ja järgmisse klassi viimine. 

 Õpilane viiakse järgmisse klassi kui tema teadmised õppeainetes on aastahindega 

hinnatud vähemalt rahuldavalt. 
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 Kui õppeperioodi keskel on õppeaine poolaastahinne  jäänud andmata ja õpilane ei ole 

kasutanud võimalust järele vastata, hinnatakse aastahinde  väljapanekul vastaval 

perioodil omandatud teadmised ja oskused vastavaks hindele „nõrk” . 

 Õpilasele, kelle poolaastahinne on „puudulik” või „nõrk” või on jäetud hinne välja 

panemata, koostatakse selles õppeaines individuaalne õppekava ja suunatakse ta 

täiendavale õppele parandusõpperühma, aine konsultatsiooni, et aidata omandada 

nõutavad teadmised ja oskused. 

 Veerandi-  ja poolaastahinnete  alusel otsustab õppenõukogu, kas viia õpilane 

järgmisse klassi, jätta täiendavale õppetööle või klassikursust kordama. Õpilaste 

järgmisse klassi üleviimise otsus tehakse enne õppeperioodi lõppu. 

 

 Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt veerandi- või 

poolaastahinnetest  tuleks välja panna aastahinne „puudulik” või „nõrk”. 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  pannakse välja pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava 

õppetöö tulemusi. 

 Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib erandjuhul jätta õpilase klassikursust 

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

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

õpitulemuste saavutamiseks ei ole otstarbekas rakendada individuaalset õppekava. 

 Õppenõukogu kaasab otsust tehes õpilase või tema seadusliku esindaja ning kuulab ära 

tema arvamuse. Õppenõukogu otsuses tuuakse esile kaalutlused, mille põhjal peetakse 

otstarbekaks jätta õpilane klassikursust kordama. 

 Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib jätta klassikursust kordama õpilase, kellel on 

põhjendamata puudumiste tõttu kolmes või enamas õppeaines aastahinne „puudulik” 

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

ning kuulab ära tema arvamuse. 

 

 

Põhikooli lõpetamine 

 Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt 

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

sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele eksami, matemaatika eksami 

ning ühe eksami omal valikul. 
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 Põhikooli lõpetanuks võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse 

alusel ja õppenõukogu otsusega pidada ning põhikooli lõputunnistuse anda õpilasele: 

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

o kellel on kahes õppeaines kummaski üks nõrk või puudulik eksamihinne või 

õppeaine viimane aastahinne. 

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

arvatud õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle. 

 Põhikooli lõpetamiseks sooritab õpilane 3 eksamit, millest eesti keel ja matemaatika 

on kohustuslikud kõikidele õpilastele, lisaks nendele sooritab õpilane eksami tema 

poolt valitud õppeaines. Valikained on: inglise keel, venekeel, ajalugu, 

ühiskonnaõpetus, keemia, füüsika, geograafia, bioloogia. 

 

 

 Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt 

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

sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele eksami, matemaatikaeksami 

ning ühe eksami omal valikul. 

 Põhikooli lõpetanuks võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse 

alusel ja õppenõukogu otsusega pidada ning põhikooli lõputunnistuse anda õpilasele: 

 

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

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

     viimane aastahinne. 

 

17. Õpilaste ja vanemate teavitamine ja nõustamine. 

 

1. Info ja teave kooli kodulehel ( jooksvad teated kooli töökorralduse kohta, kodukord, 

ringid jne. 

2. Informatsiooni edastamine läbi e-posti, e- kooli ( hinded, hinnangud, ülesanded, 

õpimaterjal) 

3. Lisateave paberkandjal – lastevanemate koosolekud, õppekäigud ( toimumise aeg, 

kestus, vajalik varustus jm.), arenguvestlused. 

4. Õpilaste nõustamine toimub konsultatsioonide, õpiabitundide klassijuhatajatundide, 

sotsiaalpedagoogiga vestluste kaudu. 

5. Lapsevanema nõustamine toimub lastevanemate koosolekutel, individuaalsete 

vestluste kaudu, vajadusel suunab klassijuhataja lapsevanema koos lapsega 
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erispetsialistide juurde ( nõustamiskomisjon, psühholoog, logopeed, õpiabikeskus, 

perekeskus)   

 

 

 

 

 

18. Õpilaste juhendamine ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse 

põhimõtted. 

Hariduslike erivajadustega on õpilane, kelle eriline andekus, õpiraskused, terviserike, puue, 

käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemalviibimine või kooli õppekeele 

ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, 

õppeprotsessis, õpikeskkonnas või taotletavates õpitulemustes. 

 

Andekust käsitletakse haridusliku erivajadusena, kui õpilane oma kõrgete võimete tõttu omab 

eeldusi saavutada väljapaistvaid tulemusi ning on näidanud kas eraldi või kombineeritult 

eelkõige järgmisi kõrgeid võimeid: üldine intellektuaalne võimekus, akadeemiline võimekus, 

loominguline mõtlemine, liidrivõimed, võimed kujutavas või esituskunstis, psühhomotoorne 

võimekus. Andekate õpilaste väljaselgitamisel lähtutakse pedagoogilis- psühholoogilisest 

hindamisest litsenseeritud spetsialistide poolt standardiseeritud testide tulemustest, väga heade 

tulemuste saavutamisest maakondlikel, üleriigilistel või rahvusvahelistel aineolümpiaadidel, 

konkurssidel või võistlustel ning oma valdkonna ekspertide hinnangutest. 

 

Kooli ettepanekul ja õpilase vanemate nõusolekul rakendatakse andekale õpilasele tema 

arengu toetamiseks individuaalset õppekava. 

Andekale õpilasele tagatakse vajadusel täiendav juhendamine aineõpetaja või teise vastava 

valdkonna spetsialistide poolt haridusprogrammide või teiste haridusasutuste kaudu. 

 

Õpilaste juhendamine koolis aineõppes toimub ainetundides. Vajadusel konsultatsioonid. 

Õpiabi korraldus: 

Kool võib teha õpilast toetades muudatusi või kohandusi õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis 

ja õppekeskkonnas. Kui muudatuste või kohandustega kaasneb nädalakoormuse või õppe 

intensiivsuse oluline kasv või kahanemine võrreldes kooli õppekavaga või riiklikes 

õppekavades sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine, tuleb õpilasele koostada 

riiklikes õppekavades sätestatud korras individuaalne õppekava. 

 

Kui haridusliku erivajadusega õpilasele koostatud individuaalse õppekavaga nähakse ette 

riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine või kohustusliku 

õppeaine õppimisest vabastamine, võib individuaalset õppekava rakendada 

nõustamiskomisjoni soovitusel. 
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Individuaalse õppekava koostamisel kaasatakse õpilane ja tema vanem ning vajaduse kohaselt 

õpetajaid. 

 

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpet korraldab ja koordineerib HEV õppe koordinaator. 

 I – IV klass logopeediline abiõpe    2 korda nädalas 

IV – V klass parandusõppe tunnid 3 korda nädalas  

VI – VIII klass parandusõppe tunnid 2 korda nädalas. 

Väikeklass õpilastele, kes on sinna soovitatud nõustamiskomisjoni otsuse alusel. Väikeklass 

töötab liitklassi põhimõttel. 

Vastavalt nõustamiskomisjoni ja lapse tugigrupi soovitusele, on vajadusel õpilasega kaasas 

tugiisik. 

Logopeedilist õpiabi vajavad õpilased selgitab välja kooli logopeed ja klassiõpetajad esimese 

kahe õppenädala jooksul. Õpiabi vajavate õpilaste nimekirja kinnitab direktor. 

Parandusõpet vajavate õpilaste nimed esitavad õppenõukogule aineõpetajad koostöös 

klassijuhatajatega.  

Parandusõppest teavitatakse lapsevanemat kirjalikult. Parandusõppe tundides osalemiseks on 

vajalik lapsevanema nõusolek. 

Parandusõppe rühmade nimekirjad kinnitab direktor. Rühmade nimekirjad vaadatakse läbi ja 

vajadusel korrigeeritakse õppeveerandi lõpul õppenõukogus. 

Kui parandusõppe tunnid ja logopeediline õpiabi ei anna soovitud tulemusi avatakse õpilase 

kohta vaatluskaart ja õpilane suunatakse temale sobiva õppeviisi leidmiseks 

nõustamiskomisjoni konsultatsioonile. 

Vastavalt  nõustamiskomisjoni otsusele on võimalik korraldada õppetöö koduõppe vormis või 

ühele õpilasele suunatud õpe. 

Õppenõukogu otsusega võib suunata I – IX klassi õpilase individuaalõppele ( 10 päevaks), kui 

tema viibimine klassiruumis on kaaslastele füüsiliselt ohtlik ja õppetööd häiriv. 

Individuaalõppele suunamine vaadatakse üle ja vajadusel korrigeeritakse õppeveerandi lõpus. 

 

 

19. Karjääriteenuste korraldus. 

I – VII klassini toimub karjäärikoolitus läbi õppeaine ainetundides. 
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VIII- IX klassis Karjäärikeskuse poolt pakutavate loengute, testide kaudu, tutvumine 

erinevate asutuste tööga ( ekskursioonid, lastevanemate poolt pakutav jne.), tutvumine 

erinevate õppevormidega. 

 

20. Õpetaja töökava. 

Õppetöö toimub õppetunnis õpetaja töökava alusel. 

Õppe- ja kasvatustöö peamiseks vormiks on tund, kuid õppetöö võib ka toimuda teistes 

õppevormides ( nt paaristund, õppekäik, õppepäev, iseseisev töö jne) 

Töökava koostatakse igas õppeaines klassiti. 

Õpetaja töökava on kalenderplaan, milles täpsustatakse kooli õppekava üldosas ja ainekavas 

esitatut, arvestades konkreetseid õpilasi, kasutatavat õppekirjandust ja – materjale ning 

õppeaasta üldtööplaani. 

Õpetaja täiendab ja uuendab  töökava pidevalt. 

Õpetaja koostab töökava igal õppeaastal vastavalt lisatud vormile, kui õpiku ja tööraamatuga 

ei ole kaasas näidiskava, mida kasutada. 

Töökava täitmist kontrollib õppealajuhataja poolaasta lõpus  ( detsembris- jaanuaris ja juunis) 

 

21. Loovtööde koostamise juhend. 

 

Üldsätted. 

 

Loovtöö on Kalamaja Põhikooli III kooliastmes õpilase valitud või juhendaja poolt antud 

teemal, õpilase iseseisvalt või rühmatööna (rühmas kuni 3 inimest) korrektselt vormistatud 

ja teostatud, loovust näitav töö. Loovtööks võib olla mistahes õppeaines läbivatest 

teemadest lähtuv või õppeaineid lõimiv  

 

- plakat, joonistus, kollaaž, reklaam, näidend, luuletus, kirjand, essee vms. – koos 

kirjalikult vormistatud žanritutvustusega ja seoste näitamisega. 

 

- nõuetekohaselt vormistatud praktilised vaatlused või praktilised tööd/katsed koos 

selgituste, analüüsi ja järeldustega; 

 

- referaadi vormis esitatud uurimistöö. 
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Loovtöö sooritab. 8.klassi õpilane ettenähtud aja jooksul mis tahes õppeaines. 

Loovtöö valik: õpilane valib õppeaine ja teemavaldkonna õppeaasta 2. Õppeveerandi alguses, 

novembrikuu jooksul. Õpilase valik kooskõlastatakse juhendajaga ja kinnitatakse 

õppenõukogu otsusega. Juhendaja kinnitatakse direktori käskkirjaga. 

Loovtöö teostus: õpilane teostab ja vormistab oma töö ettenähtud aja jooksul aineõpetaja 

juhendamisel. Õpilane on kohustatud töö valmimise käigus korduvalt juhendaja õpetajaga 

konsulteerima. Õpilane võib loovtöö teostada individuaalselt või rühmatööna. 

Loovtöö esitlus: õpilane esitab oma valmis loovtöö juhendajale 2 nädalat enne töö esitlust. 

Loovtöö esitlemine toimub 1 kord õppeaastas, hiljemalt mais. 

Loovtöö hindamine: loovtöös hinnatakse töö teoreetilist osa ja loovtöö teostust, antakse 

hinnang õpilase aktiivsusele töö teostamise osas. Hindamisel arvastatakse töö sisu ja 

vormistamist, õpilase esinemist esitlusel ja tema suhtumist töö tegemisse. Loovtöö teema ja 

hinne kantakse 9.klassi lõputunnistusele. 

 

Loovtöö vormistamine. 

Loovtöö koostamise etapid 

1. Teemavaldkonna ja juhendaja valik. 

2. Eesmärgi püstitamine. 

3. Töö esialgse kava koostamine. 

4. Töö kirjanduse ja muude allikmaterjalidega. 

5. Andmete kogumine. 

6. Loovtöö teostamine, meisterdamine, katsed ja vaatlused, vms. praktiline tegevus. 

7. Teoreetilise osa analüüs: andmete töötlemine, tõlgendus, järelduste tegemine. 

8. Töö kirjalik vormistamine. 

9. Töö esitlemine. 

 

Loovtöö koostamisel tuleb silmas pidada järgmisi nõudeid. 

- loovtöö peab olema sõnastatud korrektselt ja loogiliselt 

- tuleb kasutada selget ja täpset oskuskeelt, üldtunnustatud ja väljakujunenud 

terminoloogiat; 

- väljendused loomulikud ja lihtsad; 

- ei liialdata võõrsõnadega; 

- tuleb vältida sõnakordusi; 

- tekst peab olema liigendatud lõikudeks; 

- loovtöö teoreetiline osa peab olema vormistatud arvutil; 

Nõuded teksti vormistusele. 
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- töö vormistatakse A¤ formaadis valgele paberile arvutikirjas Times New Roman, 

suurusega 12 punkti ja reavahega 1,5 punkti; 

- tekst paigutatakse paberile rööpselt, lehekülje vasakus servas on 3,5 cm, paremas 2cm, 

üla- ja alaservas 3 cm laiune veeris; 

- pealkirjad kirjutatakse paksus kirjas Times New Roman kirjastiilis ja suurusega 16 

punkt, alapealkirjad 14 punkti ja 12 punkti; 

- ei kasutata allajoonimist ja kaldkirja; 

- kõik töö leheküljed nummerdatakse automaatselt; 

- nummerdamist loetakse tiitellehest, kuigi tiitellehele ei trükita numbrit, 

leheküljenumbrid algavad 2.leheküljest; 

- leheküljenumbrid paigutatakse lehekülje keskele; 

- töö lisade lehekülgi ei nummerdata; 

Töö esitatakse ühes eksemplaris, köidetuna kiirköitja vahele. Õpetajale jääb valminud tööst 

arvutifail. 

Töö osade järjestus ja sisu. 

Loovtöö koostamisel lähtutakse järgmisest struktuurist: 

1. Tiitelleht 

2. Sisukord 

3. Sissejuhatus ( töö tutvustus) 

4. Töö põhiosa ( peatükid ja alapeatükid) 

5. Kokkuvõte (järeldused, soovitused) 

6. Kasutatud allikate loetelu 

7. Lisad 

Struktuuri kirjeldused: 

1. Tiitelleht, millele kirjutatakse kooli täielik nimetus, töö pealkiri, klass, koostaja ee- ja 

perekonnanimi, juhendaja ees- ja perekonnanimi, aasta 

2. Sisukord, mis tutvustab töö struktuuri- sisaldab iga alaosa pealkirja ja vastava 

leheküljenumbri. Sissejuhatus, kokkuvõte ja kasutatud allikate loetelu ei kuulu 

peatükkidena numereerimisele ja näidatakse sisukorras ilma järjekorranumbriteta. 

3. Sissejuhatus, milles selgitatakse töö teemat, põhjendatakse selle valikut ning 

sõnastatakse töö sisuline eesmärk (võib püstitada ka töö hüpoteesi). Lühidalt võib 

tutvustada uurimismetoodikat ja –meetodeid, samuti peamisi allikaid ning 

tööülesehitust. 

4. Põhiosa peab sisaldama loovtöö seletust (kirjeldust) või selle analüüsi ning uuringu 

tulemusi. 

5. Kokkuvõte , milles antakse vastus sissejuhatuses püstitatud eesmärgile (hüpoteesile), 

esitatakse lühidalt olulisimad järeldused. 

6. Kasutatud allikate loetelu, mis peab sisaldama kõiki allikaid, mida töö käigus kasutati 

ja või millele on viidatud. 
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7. Lisad – esitatakse materjal, mis töö käigus koostati, koguti või kasutamist leidis, (nt 

küsitluslehed, mõõtmisprotokollid, joonised jms.), samuti illustreeriv lisamaterjal ( 

dokumendi- või fotokoopiad). Lisad paigutatakse töö lõppu, kasutatud allikate loetelu 

järele. Igale lisale antakse number ja pealkiri. 

Loovtöö esitlemine. 

Loovtöö esitlemine on avalik ja toimub õppenõukogu poolt kinnitatud korras ja kooli poolt 

volitatud komisjoni ees. Komisjoni võivad lisaks õpetajatele kuuluda ka teiste klasside 

õpilased. 

Loovtöö esitlemine toimub suuliselt, oma jutu illustreerimiseks ja töö tutvustamiseks peab 

õpilane kasutama powerpointi esitlust ( või samalaadset esitlusprogrammi). Õpilane peab 

enne esitlust kontrollime klassi arvuti/ projektori/ kõlarite/ mälupulga jne. tehnilisi võimalusi 

ja parameetreid oma loovtöö korrektseks esitluseks. 

Ettekandeaeg peab jääma  minuti sisse. 

Juhendaja kohustused. 

Aidata valida töö teemat ja seda töö käigus täpsustada 

Nõustada õpilast töö planeerimisel ja läbiviimisel ning probleemide sisulisel lahendamisel 

Jälgida, et töö vastaks sisult, tasemel ja mahult nõuetele. 

Töö valmimise käigus, kokkulepitud ajavahemike tagant, kontrollida õpilasega koos juba 

olemaolevaid materjale. 

 

 

22. Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord. 

Ettepanekud muudatusteks kooli õppekavas ( uus õppematerjal, lisamaterjalid, õppekäigud, 

erinevad õppevormid) esitavad õpetajad õppeaasta lõpus, muudatused kinnitab õppenõukogu. 

 

 

 

      

 

 


