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Kooli õppekava kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 17 lg 2, Vabariigi
Valitsuse 01.09.2014. a määruse nr 1 “Põhikooli riikliku õppekava” § 24 ja Vabariigi
Valitsuse 01.09.2014. a määruse nr 2 “Gümnaasiumi riikliku õppekava” § 25 alusel
1. Üldsätted
1.1. Lüganuse Keskkooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mille
koostamisel on lähtutud riiklikust õppekavast, kooli paikkondlikust eripärast, lastevanemate,
õpilaste ja koolipidaja soovidest ning materiaalsetest ressurssidest.
1.2. Kooli õppekavas on üldosa ja ainekavad. Ainekavad on koondatud ainevaldkonniti ja
esitatud klassiti põhikooli ning kursuseti gümnaasiumi osas.
1.3. Kooli õppekava üldosas esitatakse:
1) õppe- ja kasvatuseesmärgid põhikoolis ja gümnaasiumis
2) riiklikes õppekavades määratletud üld- ja valdkonnapädevuste kujundamine
3) õppe- ja kasvatuspõhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis
4) tunnijaotusplaan põhikoolis õppeaineti ja aastati
5) õppesuundade kirjeldused ja nende tunnijaotusplaan gümnaasiumis
6) ülemineku tingimused kitsalt matemaatikalt laiale matemaatikale ja laia matemaatika järgi
õppinud õpilastel kitsale matemaatikale
7) liikluskasvatuse teemad ja nende käsitlemise maht põhikoolis ja gümnaasiumis
8) valikkursuste loendid, sh riiklest õppekavadest mitte tulenevad valikkursused ja valimise
põhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis
9) läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis
10) lõimingu põhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis
11) II kooliastmes läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö korraldamise
põhimõtted ning temaatilised rõhuasetused
12) ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted põhikoolis ja
gümnaasiumis
13) õppe ja kasvatuse korraldus (sealhulgas projekt-, õues- ja muuseumiõppeks ning
ekskursioonideks ja õppekäikudeks vajalik aeg) põhikoolis ning õppe (õpetuse) ja kasvatuse
korraldus ja ajakasutus gümnaasiumis, lähtudes riiklikes õppekavades esitatud nõuetest
14) kooli õppekava välise õppimise või tegevuse arvestamine koolis õpetatava osana
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15) hindamise korraldus põhikoolis ja gümnaasiumis
16) kasutatav hindesüsteem
17) kirjeldavate sõnaliste hinnangute kasutamine põhikooli klassides
18) tulemuse hindamine hindega “nõrk”, kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi
kasutamine või mahakirjutamine
19) järelevastamise ja järeltööde sooritamise kord
20) põhikooli õpilaste käitumise (sealhulgas hoolsuse) kohta õpilasele ja vanemale kirjaliku
tagasiside andmise kord
21) hinnete ja hinnangute vaidlustamise kord
22) õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldus põhikoolis ning õpilaste
nõustamine gümnaasiumis
23) õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse ja õppe
korraldamise põhimõtted põhikoolis
24) individuaalse õppekava koostamine ja muu tugisüsteemi määramine õpilasele, et aidata
omandada nõutavad teadmised ja oskused
25) karjääriteenuste korraldus põhikoolis ja gümnaasiumis
26) õpetaja töökava koostamise põhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis
27) gümnaasiumi lõpetamise korraldus
28) kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord
2. Õppe- ja kasvatuseesmärgid põhikoolis ja gümnaasiumis
Koolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Kool aitab kaasa põhikooli õpilaste
kasvatamisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult
teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus ning gümnaasiumi õpilastele on
loodud tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused ja väärtushoiakud, mis
võimaldavad jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või gümnaasiumijärgses kutseõppes.
Koolis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus tagada õpilase eakohane tunnetuslik, kõlbeline,
füüsiline ja sotsiaalne areng, tervisliku maailmapildi kujunemine ning et gümnaasiumi
õpilased leiaksid endale huvi- ja võimetekohase tegevusvaldkonna, millega siduda enda
edasine haridustee.
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Koolis on loodud põhikooli õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav
õppekeskkond, mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, enesereflektsiooni ja kriitilise
mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning
sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist. Gümnaasiumiõpilased valmistatakse ette
toimimiseks loova, mitmekülgse, sotsiaalselt küpse, usaldusväärse ning oma eesmärke
teadvustava ja saavutada oskava isiksusena erinevates eluvaldkondades: partnerina isiklikus
elus, oma kultuuri kandja ja edendajana, tööturul erinevates ametites ja rollides ning oma
ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna.
Põhikooli õpilasel, kes on läbinud kooli õppekava, on kujunenud põhilised väärtushoiakud
ning õpilane mõistab oma tegude aluseks olevaid väärtushinnanguid ja tunneb vastutust
tegude tagajärgede eest. On loodud alus enese määratlemisele eneseteadliku isiksusena,
perekonna, rahvuse ja ühiskonna liikmena, kes suhtub sallivalt ja avatult maailma ja inimeste
mitmekesisusse. Põhikooli õpilased on jõudnud selgusele oma huvides, kalduvustes ja
võimetes ning omavad valmisolekut õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja
elukestvaks õppeks. Põhikooli lõpetanud noorukil on arusaam oma tulevastest rollidest
perekonnas, tööelus, ühiskonnas ja riigis.
Gümnaasiumi õpilane, kes on läbinud kooli õppekava, omab iseseisvust, tal on kujunenud
oma maailmapilt ning tal on valmisolek elus toime tulla, õpilasel on kujunenud adekvaatne
enesehinnang, iseseisva õppimise ja koostööoskus, ta on tuttav edasise haridustee
võimalustega ning on teadlik enda võimekusest, õpilasel on välja kujunenud
kodanikuoskused, -aktiivsus ja –vastutus.
Teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine toimub kogu
kooli õppe- ja kasvatusprotsessi, kodu ja kooli koostöö ning õpilase vahetu elukeskkonna
ühistoime tulemusena.
Kool seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, seepärast pööratakse
õpetuses ning kasvatuses erilist tähelepanu eesti keele õppele.
Õpilasel, kes lõpetab põhikooli, on teadmised ainevaldkonnaalaste faktide, põhimõtete,
protsesside ja üldiste mõistete kohta, kognitiivsed ja praktilised oskused ülesannete täitmiseks
ja probleemide lahendamiseks, ta oskab valida ja rakendada põhimeetodeid, töövahendeid,
materjale ja teavet ning suudab vastutada õppeülesannete täitmise eest, kohandada
probleemide lahendamisel enda käitumist vastavalt olukorrale.
Õpilasel, kes lõpetab gümnaasiumi, on ainevaldkonna- ja õppesuunaalased laiaulatuslikud
faktilised ja teoreetilised teadmised, õppesuunaalased kognitiivsed ja praktilised oskused
konkreetsetele probleemidele lahenduse leidmiseks ning suutlikkus juhtida ise oma õppimist
vastavalt juhtnööridele olukordades, mida saab tavaliselt ette näha, kuid mis võivad muutuda,
juhendada kaaslaste tavatööd, võtta mõningane vastutus õppimise hindamise ja edendamise
eest.
Õppe- ja kasvatuse aineüleseks eesmärgiks on “Põhikooli riiklikus õppekavas” § 4 lg 4
esitatud üldpädevuste ning riiklike õppekavade ainekavades esitatud valdkonnapädevuste
kujundamine.
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3. Riiklikes õppekavades määratletud üld- ja valdkonnapädevuste kujundamine
Aineüleste pädevuste kaudu, milleks on üld- ja valdkonnapädevused, taotletakse õpilasel
riiklikes õppekavades kirjeldatud suutlikkuste kujunemist. Vastav suutlikkus on kujunenud,
kui seda on tõendatud.
Pädevused kujunevad kõigi õppeainete kaudu. Pädevuste kujundamine toimub meetodite
valiku kaudu ning on detailsemalt kirjeldatud õpetaja töökava tasandil.
Pädevuste kujundamine ei ole midagi sellist, mis on delegeeritud ainult õppeainetele või
ainevaldkondadele. Pädevused väljendavad kogu kooli tegevust, üldist taotlust, milleks on
õpilasel vajaliku suutlikkuse kujundamine.
Kooli kogu tegevus on korraldatud pädevuste kontekstis, sh õpetuse kavandamine,
mõtestamine, läbiviimine ja tagasisidestamine. Ka õppetunnivälises tegevuses on peidus
õppimisvõimalused ning üldpädevused aitavad paigutada koolis tehtavad tegevused laiemasse
konteksti. Näiteks on kooli üritused nii kavandatud ja läbi viidud, et nad lähtuvad alati
pädevustest. Kuna pädevuste omandamine on efektiivsem kontsentreeritult ja reflekteeritult
ning koos võimalusega kinnistada ja harjutada, siis ei panustata koolis mitte ühekordsetele
üritustele, vaid traditsioonilistele üritustele. Kooli üritusi ei kavandata mitte üksikult ja
iseenesest vaid pädevuste kujundamise osana.
Pädevustest lähtuvalt on nii aineõpetus kui õppetunniväline tegevus sihipäraselt läbi mõeldud.
Pädevused realiseeruvad kogu koolipere tegevuse kaudu ning õppekeskkonna kujundamise
kaudu.
Pädevused suunavad ka koolipere valmisolekut reageerida sihipäraselt erinevates olukordades
nii õppetöö ajal kui ka õppekavaväliselt. Näiteks võimaldab adekvaatne ja pädevustest lähtuv
koolitöötajate käitumine õppida õpetajate eeskujust seda, kuidas tuleks täiskasvanute
maailmas reageerida situatsioonile, kui kellegi väljaütlemised on solvavad või provokatiivsed.
Õpetajate käitumine on ka eeskujuks erinevates olukordades. Selle kõige saavutamiseks
toimub koolis kriitiliste olukordade kogumine ja tarvilike käitumismustrite lahtikirjutamine.
Oluline on ühine arusaam sellest, kuidas reageerida rikkumistele, kuidas tunnustada ja toetada
õpilaste positiivseid ideid ja omaalgatusi.
Erinevad koolis toimuvad tegevused aitavad kujundada pädevusi, kui nad on teadlikult
kavandatud ja mõtestatud.
Lisaks teadlikult pädevuste kujundamisele on pädevuste kujunemisel oluline
tagasisidestamine, mis võib väljenduda väga erinevas vormis. Pädevuste tagasisidestamine
toimub koolis kujundava hindamise kaudu. Tagasisidestamine annab informatsiooni selle
kohta, kas ja kuidas pädevuste kujunemine tegelikult toimub. Koolipoolse tagasisidestamise
kõrval on oluline ka õpilase enesehindamise roll, mis võimaldab jälgida õpilasel oma tegevust
ning õpetajal saada informatsiooni, mida õpilase välise tegevuse ja käitumise vaatlemine ei
võimalda.
Tagasisidestamine eeldab aga kriteeriumide olemasolu, mis võimaldab hinnata pädevuste
saavutatust. Kriteeriumid on vajalikud ka seetõttu, et pädevuste kujunemine toimub ka
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keskkondades, mida kool suunata või kujundada ei saa. Pädevuse saavutatuse kriteeriumid
võimaldavad aru saada, kas pädevuste kujunemine toimub või mitte. Kuna “pädevust”
määratletakse kui asjakohaste teadmiste, oskuste ja suhtumiste kogumit, siis kriteeriumid on
esitatud teadmiste, oskuste ja suhtumise tasandil.
Kultuuri- ja väärtuspädevus on kujunenud, kui õpilane on tõendanud oma suutlikkust
hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; tajuda ja
väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste
kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri sündmustega, väärtustada loomingut ja kujundada
ilumeelt.
Sotsiaalne ja kodanikupädevus on kujunenud, kui õpilane on tõendanud oma suutlikkust
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 erinevates situatsioonides koostööd teiste inimestega;
aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel.
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 terveid eluviise; lahendada suhtlemisprobleeme.
Õpipädevus on kujunenud, kui õpilane on tõendanud oma suutlikkust organiseerida
õppekeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat 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.
Suhtluspädevus on kujunenud, kui õpilane on tõendanud oma suutlikkust 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 ning kokkuleppel põhinevat suhtlemisviisi.
Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus on kujunenud, kui õpilane on
tõendanud suutlikkust kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid, meetodeid koolis ja
igapäevaelus; kirjeldada ümbritsevat maailma loodusteaduslike mudelite ja mõõtmisvahendite
abil ning teha tõenduspõhiseid otsuseid; mõista loodusteaduste ja tehnoloogia olulisust ja
piiranguid; kasutada uusi tehnoloogiaid eesmärgipäraselt.
Ettevõtlikkuspädevus on kujunenud, kui õpilane on tõendanud oma suutlikkust ideid luua ja
neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja
tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neid peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja neid
ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; reageerida
paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.
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
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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.
Lähedase eesmärgiseade ja õppesisuga õppeained moodustavad ainevaldkonna. Ainevaldkonna õppeainete
õpetamise peamine eesmärk on vastava valdkonnapädevuse kujunemine, mida toetavad õppeainete
eesmärgid ja õpitulemused. Valdkonnapädevuse kujunemist toetab lõiming teiste ainevaldkondade
õppeainetega ning tunni- ja kooliväline tegevus. Valdkonnapädevuste kirjeldused on esitatud
ainevaldkondade kavades.
Kooliastmetes taotletavad pädevused kirjeldavad kokkuvõtvalt õpilase arengut eakohaste
üldpädevuste ja valdkonnapädevuste ning õpitulemuste omandatuse kaudu.
Ainekavades esitatakse osaoskuste või õppeteemade kaupa taotletavad õpitulemused, mis
toetavad kooliastmete õppe- ja kasvatuseesmärkide saavutamist ja valdkonnapädevuste
kujunemist. Väärtushoiakute saavutatuse kohta antakse õpilasele kirjeldavat sõnalist
tagasisidet
4. Õppe- ja kasvatuspõhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis
Õppe korraldamisel lähtub kool põhimõttest, mille kohaselt õpilase liikumisel klassist klassi,
ühelt kooliastmelt teisele ei ole kooli õppekavast lähtuvaid takistusi.
Koolis ja väljaspool kooli toimuva õppe ja kasvatuse korraldamisel lähtub kool riiklikes
õppekavades ja teistes õigusaktides õppekeskkonnale sätestatud nõuetest.
Põhikoolis on õppekava läbimiseks arvestatud üheksa aastat ja gümnaasiumis kolm aastat.
Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema ja direktori või direktori volitatud
pedagoogi kokkuleppel võib kool arvestada kooli õppekava välist õppimist või tegevust,
sealhulgas õpinguid mõnes teises üldhariduskoolis õpetatava osana, tingimusel et see
võimaldab õpilasel saavutada kooli või individuaalse õppekavaga määratletud õpitulemusi.
Õppeaasta koosneb 35 nädalast ja jaguneb õppeveeranditeks.
Kooli õppekava alusel toimuvas õppes osalemine toimub ilma õpilaste või vanemate poolse
kaasrahastamiseta.
5. Tunnijaotusplaan põhikoolis õppeaineti ja aastati
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PÕHIKOOLI TUNNIJAOTUSPLAAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

EESTI KEEL
KIRJANDUS
A-VÕÕRKEEL
B-VÕÕRKEEL
MATEMAATIKA
LOODUSÕPETUS
GEOGRAAFIA
BIOLOOGIA
KEEMIA
FÜÜSIKA
AJALUGU
INIMESEÕPETUS
ÜHISKONNAÕPETUS
MUUSIKA
KUNST
TÖÖÕPETUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

7

6

6

4

4

4
2
4

5
1

4
2

5
2

3
2
3
3
5
3

2
2
3
3
5
2
1
2

2
2
3
3
5

2
2
3
3
5

2
2
2
2
2
1

2
2
2
2
2

5
1

4
2

1
2
2
1

2
2
2

2
2
1

2

3

3

KÄSITÖÖ,KODUNDUS,
TEHNOLOOGIAÕP

KEHALINE KASVATUS
VALIKAINED
INFORMAATIKA

KOKKU

20

23

2
1
2
1

1
1

2
1
1
1
1

2
3

2
3

2
2

2
2

1

1

1

1

25

28

30

30

1

25

2
1
1
1

1
1

2
1
1

2
2

1
2

32

32

6. Õppesuundade kirjeldused ja nende tunnijaotusplaan gümnaasiumis
6.1. Õppesuundade kirjeldused
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GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA SUUNAKOHUSTUSLIKUD AINED JA VABAKURSUSED
SOTSIAALSUUND

kursused

LOODUSSUUND

kursused

KEEL JA KIRJANDUS

kursused

Sotsiaalained

8

Loodusained

8

Prantsuse keel

6

*Maailma tsivilisatsioonid väljaspool
Euroopat

1

*Geoinformaatika

1

Kirjandus

2

*Inimene ja õigus

1

*Elementide keemia

1

*Kirjandus ja film

1

*Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide
ajalugu

2

1

*Ajakirjandustekstid

1

*Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse

1

*Füüsika ja tehnika
*Keemiliste protsesside
seaduspärasused

*Tänapäeva filosoofilised küsimused

1

*Elu keemia

1

*Jaapani ajalugu

1

*Globaliseeruv maailm

2

*Sõjaajalugu

1

*Rakendusbioloogia

1

Inglise keel

5

Inglise keel

5

Inglise keel

5

Vene keel

3

Vene keel

3

Vene keel

3

Arvuti kasutamine uurimistöös

1

Arvuti kasutamine uurimistöös

1

Arvuti kasutamine uurimistöös

1

Uurimistöö alused

1

Uurimistöö alused
Eesti keel *Ettevalmistus

1

Uurimistöö alused
Eesti keel *Ettevalmistus

1

Eesti keel *Ettevalmistus riigieksamiks

1

riigieksamiks

1

riigieksamiks

1

Arvutiõpetus

1

Arvutiõpetus

1

Arvutiõpetus

1

1
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GÜMNAASIUMI AINEKAVA
TUNNIJAOTUSPLAAN
10. klass

11. klass

12. klass KOKKU

Eesti keel
2
2
2+1
Kirjandus
2
2+1
1+1
B1 Vene keel
2+1
2+1
1+1
B2 Inglise keel
2+1
2+2
1+2
Lai matemaatika
5
5
4
Bioloogia
2
2+1
Geograafia (loodusgeograafia)
1+1
1+1
1
Keemia
2+1
1+1
1
Füüsika
2
2
1+1
Ajalugu
2+3
2+3
2
Filosoofia
2
Ühiskonnaõpetus
2
Inimeseõpetus
1
Geograafia (inimgeograafia)
1
Kunst
1
1
Muusika
1
1
1
Keh kasv
2
2
1
Uurimistöö alused
1
Arvutiõpetus
1
Arvuti kasutamine uurimistöös
1
Prantsuse keel
2
2
2
KOKKU
30 31 30 32 33 33 27 25 26
VALIKKURSUSED
Usundiõpetus
Kehaline kasvatus
Riigikaitse
Programmeerimise alused
Etnoloogia
Rõivadisain
Rahvuslik käsitöö
Joonestamine
Majandus ja ettevõtlusõpe
Kodundus
Kalligraafia
Autoõpetus
KOKKU VALIKUID
Värvid: loodussuund
sotsiaalsuund
keele ja kirjanduse suund
kõikidele suundadele
kohustuslikud
valikkursused

2
1
1
1

2
1

1

1
1
1
1
2

1
1

1

1
3
7

10

5

7
5+2
8
10
14
4+1
2+3
3+3
5+1
6+6
2
2
1
1
2
3
5
1
1
6
89 89 89

2
1
2
3
1
1
1
3
2
2
1
3
22
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6.2. Tunnijaotusplaani koostamise põhimõtted gümnaasiumis
Gümnaasiumis on 63 kohustuslikku kursust.
Õpilase minimaalne õppekoormus gümnaasiumi vältel peab olema 96 kursust.
Õppesuuna sees on kohustuslikud 20 kursust.
7. Ülemineku tingimused kitsalt matemaatikalt laiale matemaatikale ja laia
matemaatika järgi õppinud õpilastel kitsale matemaatikale
Üleminek laialt matemaatikalt kitsale ja vastupidi on võimalik ainult 10. klassi 1. poolaastal.

8. Liikluskasvatuse teemad ja nende käsitlemise maht põhikoolis ja gümnaasiumis
Klass
1. klass
2. klass
3. klass
4. klass
5. klass
6. klass
7. klass
8. klass
9. klass
10. klass
11. klass
12. klass

Liikluskasvatuse teemad
Hädaabi number. Ohud kooliteel. Ohutust tagavad
kaitsevahendid
Käitumine
ühissõidukites.
Ohutu
liiklemine
jalgrattaga
Liiklemine talvisel teel. Raudtee ületamine
Liikluseeskirjade nõuded jalakäijale
Helkuri peegelduvuse omadused. Sõiduki liikumise
kiiruse hindamine.
Jalakäijate ja jalgratturite liiklusreeglid.
Liiklemine rolleriga
Liiklemine rolleriga
Liikluses kehtivate normide järgimine
Liiklusreeglitest tulenevad õigused, kohustused ja
vastutus
Liiklusreeglitest tulenevad õigused, kohustused ja
vastutus
Liiklusreeglitest tulenevad õigused, kohustused ja
vastutus

Maht
3t
3t
3t
3t
3t
3t
3t
3t
3t
3t
3t
3t

9. Valikkursuste loendid, sh riiklikest õppekavadest mitte tulenevad valikkursused ja
valimise põhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis
9.1. Valikkursused põhikoolis ja nende valimise põhimõtted
Lisaks kohustuslikele ainetele on tundide jaotuskavas valikaine arvutiõpetus, mida õpitakse
alates 4. klassist kuni 7. klassini ühe nädalatunni ulatuses.
9.2. Valikkursused gümnaasiumis ja nende valimise põhimõtted
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Valikkursused valib õpilane gümnaasiumi astumisel ja võib muuta oma valikuid 1.
õppenädala jooksul.
Koolis on võimalik õppida järgmisi valikkursusi:
 autoõpetust
 usundiõpetust
 kehalist kasvatust
 riigikaitset
 programmeerimist
 etnoloogiat
 rõivadisaini
 rahvuslikku käsitööd
 joonestamist
 majandust
 kodundust
 kalligraafiat
10. Läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis
10.1. Läbivad teemad
10.1.1. Läbiv teema “Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”
Läbiva teema käsitlemise põhimõtted põhikoolis
Läbiva teema “Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” käsitlemisega taotletakse õpilase
kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutvas õpi-,
elu- ja 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 eesmärke ning neid ellu viies süsteemselt tegutseda;
4) kujundama valmisolekut elukestvaks õppeks ja kutseotsuste tegemiseks 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 käsitlemise põhimõtted gümnaasiumis
Läbiva teema “Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” käsitlemisega taotletakse õpilase
kujunemist isiksuseks, kes väärtustab elukestvat õpet kui elustiili ning mõtestab oma karjääri
planeerimist kui jätkuvat otsuste tegemise protsessi, kellel on valmisolek ja oskused teha oma
elukäiku puudutavaid valikuid ning suurendada teadmisi töömaailmast.
Õpilast suunatakse:
1) tutvuma erinevate ametite/elukutsetega, haridus- ja koolitusvõimalustega, pöörama
tähelepanu praktilistele tööotsimisoskustele;
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2) koostama isiklikku karjääriplaani; analüüsima võimalikke alternatiivseid karjäärivalikuid ja
nende mõju pikemas perspektiivis;
3) analüüsima tööd reguleerivaid õigusakte, ettevõtte ja töötaja õigusi ja kohustusi ning
kohalikku majanduskeskkonda;
4) tutvuma teabega edasiõppimise ja töö leidmise võimaluste kohta (sealhulgas ettevõtlus)
ning luuakse võimalused saada karjäärinõustamist.
10.1.2. Läbiv teema “Keskkond ja jätkusuutlik areng”
Läbiva teema käsitlemise põhimõtted põhikoolis
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 keskkonnaja inimarengu küsimustele.
Õpilasi 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 jätkusuutliku arengu eest, kasutama loodussäästlikke ja jätkusuutlikku
arengut toetavaid tegutsemisviise; hindama ning vajaduse korral muutma oma
tarbimisvalikuid ja eluviisi.
Läbiva teema käsitlemise põhimõtted gümnaasiumis
Läbiva teema “Keskkond ja jätkusuutlik areng” käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
keskkonnateadlikuks ja sotsiaalselt aktiivseks inimeseks, kes elab ning toimib
vastutustundlikult, pidades silmas jätkusuutlikku tulevikku, ja on valmis leidma lahendusi
keskkonna- ja inimarengu küsimustele.
Õpilast suunatakse:
1) väärtustama bioloogilist (sealhulgas maastikulist) ja kultuurilist mitmekesisust ning
ökoloogilist jätkusuutlikkust;
2) kujundama isiklikke keskkonnaalaseid seisukohti, osalema kodanikualgatuse korras
keskkonnaasjade otsustamisel, pakkudes välja lahendusi keskkonnaprobleemidele nii
isiklikul, ühiskondlikul kui ka ülemaailmsel tasandil;
3) aru saama loodusest kui terviksüsteemist ning inimese ja teda ümbritseva keskkonna
vastastikustest seostest, inimese sõltuvusest loodusressurssidest;
4) aru saama inimkonna kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku, tehnoloogilise ja inimarengu
erinevate tunnuste vastastikusest seotusest, inimtegevusega kaasnevatest riskidest;
5) võtma vastutust jätkusuutliku arengu eest ja omandama jätkusuutlikku arengut toetavaid
väärtushinnanguid ning käitumisnorme.
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10.1.3. Läbiv teema “Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus”
Läbiva teema käsitlemise põhimõtted põhikoolis
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 ühiskonnaelu demokraatlikku korraldamist, koostööd, kodanikualgatust ja
vabatahtlikkusel põhinevat tegutsemist ning konfliktide rahumeelset ja vägivallatut
lahendamist;
2) olema algatusvõimeline ja ettevõtlik, kujundama isiklikke seisukohti ning neid väljendama;
3) tundma õppima ja kaitsma enda ja teiste õigusi ning mõistma nendega kaasnevat vastutust
ja kohustusi:
4) mõistma avaliku, ettevõtlus- ja mittetulundussektori seoseis 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 käsitlemise põhimõtted gümnaasiumis
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, on ühiskonda lõimitud,
toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja arengusuundadele, osaleb
poliitiliste ning majanduslike otsuste tegemisel.
Õpilast suunatakse:
1) väärtustama ühiskonnaelu demokraatlikku korraldamist, koostööd, kodanikualgatust ja
vabatahtlikkusel põhinevat tegutsemist ning konfliktide rahumeelset ja vägivallatut
lahendamist;
2) mõistma avaliku, ettevõtlus- ja mittetulundussektori seoseid ning toimimist, nende aluseks
olevaid põhimõtteid, õigusi ja kohustusi;
3) mõistma enda kui üksikisiku rolli poliitilises ja majanduslikus süsteemis, võimalusi ja
vajadust mõjutad ühiskonnas toimuvat ning omandama oskuseid otsustamisprotsessides
osalemiseks;
4) mõistma ettevõtluse rolli ühiskonnas, ettevõtlusega seotud negatiivseid ja positiivseid
mõjusid ning kujundama kaalutletud seisukohti ettevõtlusega seotud eetilistes küsimustes;
analüüsima ettevõtlusega kaasnevaid riske ja nende vähendamise võimalusi.
10.1.4. Läbiv teema “Kultuuriline identiteet”
Läbiva teema käsitlemise põhimõtted põhikoolis
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
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mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab oma
rahvuse kultuuri 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 käsitlemise põhimõtted gümnaasiumis
Läbiva teema “Kultuuriline identiteet” käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi
kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, omab ettekujutust kultuuride
mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast, väärtustab omakultuuri ja
kultuurilist mitmekesisust, 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, osalema kultuurivahelises kommunikatsioonis;
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 eripärasid, toetudes
ühelt poolt erinevates õppeainetes õpitule ning seda üldistades, teiselt poolt ka
omaalgatuslikult loetule, nähtule ja kogetule;
5) teadvustama, tundma õppima ja võrdlema mineviku ja nüüdisaja ühiskondade kultuurilist
mitmekesisust;
6) omandama teadmisi kultuuride (sealhulgas eesti rahvuskultuuri) kujunemise ja vastastikku
rikastavate mõjutuste kohta.
10.1.5. Läbiv teema “Teabekeskkond”
Läbiva teema käsitlemise põhimõtted põhikoolis
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;
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4) kujundama tõhusaid teabeotsingumeetodeid, mis hõlmavad erinevaid teavikuid ja
teabekeskkondi;
5) arendama kriitilise teabeanalüüsi oskust.
Läbiva teema käsitlemise põhimõtted gümnaasiumis
Läbiva teema “Teabekeskkond” käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist infoteadlikuks
inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat infokeskkonda, suudab seda kriitiliselt
analüüsida ja selles toimida vastavalt oma eesmärkidele ja ühiskonnas omaksvõetud
kommunikatsioonieetikale.
Õpilast suunatakse:
1) määrama oma teabevajadusi ja leidma sobivat teavet;
2) kujundama tõhusaid teabeotsingumeetodeid, mis hõlmavad endas erinevate teavikute ja
teabekeskkondade kasutamist;
3) arendama kriitilise teabeanalüüsi oskust; võrdlema erinevaid diskrutiivseid praktikaid (nt
seltskonnameedia, kohtupraktika, meelelahutus, sõprade omavaheline suhtlus jpt) ning neis
valitsevaid suhtlemisnorme;
4) mõistma meedia kui majandusharu üldisi toimimismehhanisme, sealhulgas meedia osa
tööturul;
5) analüüsima avalikus ruumis kehtivaid reegleid ning kirjeldama võimalikku tegevust nende
rikkumise korral.
10.1.6. Läbiv teema “Tehnoloogia ja innovatsioon”
Läbiva teema käsitlemise põhimõtted põhikoolis
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 käsitlemise põhimõtted gümnaasiumis
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.
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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 tehnoloogilise, majandusliku, sotsiaalse ning kultuurilise innovatsiooni
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 innovaatiliste ideede rakendamisel
erinevates projektides, osalema koostöös kaasõpilaste ja/või tehnoloogiafirmadega
innovaatilises arendusprojektis.
10.1.7. Läbiv teema “Tervis ja ohutus”
Läbiva teema käsitlemise põhimõtted põhikoolis
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.
Tervisekasvatus põhineb õpilaste tervisega seonduvate teadmiste ja hoiakute ning sotsiaalsete
toimetulekuoskuste arendamisel. Seda toetab tervist edendava kooli põhimõtete rakendamine
koolis.
Ohutuse valdkonnas õpetatakse õigesti käituma liiklus-, tule-, veeohu ja teste keskkonnast
tulenevate ohtude puhul ning otsima vajaduse korral abi.
Õpilast suunatakse
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;
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, et ohu- ja kriisiolukordades tõhusalt käituda;
5) kujundama õiget liikluskäitumist, järgima liikluses kehtivaid norme ning arvestama
kaasliiklejatega;
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6) tundma õppima ja väärtustama liikluse ning ohutuse reeglitest tulenevaid õigusi, kohustusi
ja vastutust.
Läbiva teema käsitlemise põhimõtted gümnaasiumis
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.
Õpilast suunatakse:
1) hindama mitmesuguste käitumisviiside ohutusastet ning lühi- ja pikaajalisi tagajärgi
tervisele ja turvalisusele; selgitama loodus- ja sotsiaalainetes õpitule tuginedes alkoholi ja
tubaka mõju inimorganismile ja käitumisele;
2) analüüsima ja hindama keskkonna ja ühiskonna (sealhulgas eakaaslaste) mõju inimeste
tervisele ja ohutusalaste otsuste langetamisele; vältima negatiivseid mõjusid ja toetama teisi
positiivsete otsuste langetamisel;
3) analüüsima tervise- ja ohutusalase info, toodete ja teenuste kvaliteeti, maksumust ja
kättesaadavust;
4) analüüsima ohuteguri suurust, teadvustama õnnetuse ahelreaktsiooni võimalikkust; tundma
ära olukorrad, mis nõuavad professionaalset abi.
10.1.8. Läbiv teema “Väärtused ja kõlblus”
Läbiva teema käsitlemise põhimõtted põhikoolis
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;
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 käsitlemise põhimõtted gümnaasiumis
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 ja sekkub vajaduse
korral oma võimaluste piires.
Õpilast suunatakse:
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1) analüüsima kriitiliselt ja argumenteeritult väärtusi ja kõlbelisi norme, erinevaid
väärtussüsteeme, nende seoseid ajaloolis-kultuurilise kontekstiga, religiooniga ja
maailmavaatega;
2) reflekteerima isiklikke väärtushoiakute ja kõlbeliste tõekspidamiste üle; tegema mõtestatud
maailmavaatelisi ja kõlbelisi valikuid ning neid põhjendama;
3) tegutsema erinevaid vaateid ja seisukohti respekteerides ning kaitsma ja põhjendama oma
seisukohti;
4) ette nägema, võimaluse korral vältima ja lahendama väärtuste ja kõlbeliste normidega
seotud konfliktsituatsioone;
5) mõistma, et mitmekesisus on ühiskonna rikkuse ja arengu tingimusi
11. Lõimingu põhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis
Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu. Lõiming toetab
õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Lõimingu saavutamist kavandatakse kooli
õppekava arenduse ning õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise käigus õpetaja töökava ja
kooli üldtööplaani tasandil.
Lõimingu mõte avaldub selles, et ühel või teisel moel seostades eraldiseisvaid õpetatavaid
teadmisi ja oskusi ning asetades need reaalse elu konteksti, aidatakse õpilastel neid mõtestada
ning seostada üheks tervikuks.
Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel,
õppeainete, koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste,
õppeülesannete ning -viiside abil. Lõimingu saavutamiseks korraldab kool õpet ja kujundab
õppekeskkonda ning õpetajate koostööd viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust: täpsustades
pädevusi, seades õppe-eesmärke ning määrates erinevate õppeainete ühiseid probleeme ja
mõistestikku.
Lõiming on tegevus, mis eeldab suhtlemist ja arutelu ning toimub peamiselt õpetaja vahetul
juhendamisel. Lisaks vahenduspedagoogikale on õppetegevuses oluline õpilase aktiivsus ja
motiveeritus. Õpetajate poolse lõimingu kaudu pakutakse õpilastele motiveeritud õppimist,
seostades teadmisi õpilase huvidest lähtuvalt ning soodustades sellega õpilase aktiivsust.
Lõimingu kaudu vähendatakse päheõppimist ja soodustakse leidmist, lahendamist ja oma
lahenduste põhjendamist. Lõimingu kaudu soovib Lüganuse Keskkool liikuda selles suunas,
et teadmisi õpitaks kriitiliselt ja läbi mõeldult ning seostades reaalse eluga. Lõimingu kaudu
muutub õppimine tähenduslikumaks ja tulemuslikumaks. Seda soodustavad suhtlemine ja
arutelud. Õppetegevus kavandatakse õpilasekesksena, arvestades õpilase ealisi iseärasusi,
eelnevaid teadmisi ja kogemusi ning õpilasele antakse valikuvõimalusi ning pühendatakse
aega arutelule, siis on ka lõimingu kasutamise eesmärk saavutatud.
Lõimingu eesmärk on muuta õppimine õpilase jaoks tähenduslikuks. Õppetegevuses aidatakse
teadmisi konstrueerida tähenduslikus kontekstis. Selle saavutamiseks kasutatakse
probleemõpet, mis julgustab õpilasi uurima võimalusi, välja mõtlema alternatiivseid
lahendusi, tegema koostöös teiste õpilastega, välja pakkuma ideid ja hüpoteese ning lõpuks
välja pakkuma parima lahenduse, mille nad tuletasid. Lõiming võimaldab püüelda suunas, kus
õpilased areneksid aktiivseteks ennastjuhtivateks õppijateks, kes konstrueerivad oma teadmisi
varasematele teadmistele tuginedes ning õppimise käigus omandatud kogemuste põhjal ja
seostatuna.
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Lisaks õpetajate initsiatiivile peab lõiming avalduma ka õpilase tasandil. Selleks on Lüganuse
Keskkoolis loodud õppekeskkond, mis võimaldab õpilasel lõimingu tekkimist. Püüeldakse
selles suunas, et õpilasel tekiks suutlikkus ühe õppeaine teadmisi ja oskusi teise õppeainesse
üle kanda, ning tekiks suutlikkus koolis õpitut seostada ka argielu teadmise ja oskusega.
Lõiming annab õpilasele võimaluse luua seoseid, näha analoogiaid ja paralleele, aga ka
erinevusi ja vastuolusid, seostada omavahel põhimõisteid ning märgata mitmesuguseid, ka
ebatavalisi seoseid. Lõiming võimaldab saada alternatiivseid võimalusi mõtlemise
korrastamiseks ja struktureerimiseks ning selle kaudu jõuda uute teadmiste ja tähenduslike
seosteni.
Õpilase välist lõimingut käsitleme kui õppekava õppetegevuse kavandamise, läbiviimise
protsessi. Lõiming on õpetajate teadlik katse seostada erinevaid teadmisi ja oskusi ning
õppemeetodeid omavahel nii, et saavutada õppekava ja õpetuse terviklikkus. Õpetuse
terviklikkuse saavutamise kaudu püüeldakse selles suunas, et toetada parimal moel õpilase
sisemise lõimingu tekkimist ning üldpädevuste kujunemist.
Lõimingu õnnestumiseks on oluline õpetajate koostöö. Selleks on koolis loodud võimalused
õpetajate omavaheliseks tihedaks koostööks ning samuti toetatakse õpetajate professionaalset
arengut. Kavandamise aluseks on tagasiside, mis saadakse kujundava hindamise või
arenguvestluste kaudu.
Lõimingu viisi valik on õpetajale vaba. Viisi valik sõltub sellest, mida tahetakse lõimimisega
saavutada: kas luua seoseid üksikute õpitulemuste vahel, ainevaldkondade sees ja
ainevaldkondade vahel või soovitakse lõiminguga saavutada kooliastme pädevusi,
üldpädevusi või valdkonnapädevusi. Õpetaja on lõimingu viiside valikul vaba ning lõiming
kajastub õpetaja töökavas kirjeldatuna õppetegevusena.
12. III kooliastme läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö
korraldamise põhimõtted ning temaatilised rõhuasetused
Põhikooli lõpetamise tingimuseks on, et õpilane on kolmandas kooliastmes sooritanud
loovtöö, mis lähtub läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv. Õpilased võivad läbivast
teemast lähtuda selle loovtöö valikul, mida tehakse kas iseseisvalt või rühmatööna.
III kooliastmes korraldab kool õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva
loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö või muu praktiline töö. Loovtöö temaatika
valib õpilane.
Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.
Loovtöö on koolis korraldatud selliselt, et direktori käskkirjaga moodustatakse loovtööd
korraldav töörühm, kes koostab loovtööde kavandamise, teostamise ja vormistamise juhendi.
Samuti korraldab töörühm loovtööde tagasisidestamist.
Õpilane valib temaatika, milles ta planeerib loovtööd. Seejärel valib ta juhendaja ning teeb
täpsema teemavaliku. Loovtöö teema lähtub juhendaja kompetentsusest.
Juhendaja tutvustab õpilasele loovtöö kavandamise, teostamise ja vormistamise juhendit ning
annab õpilasele õppematerjali valitud teema kohta. Õpilane tutvub vastavasisulise kirjanduse,
varasemate loovtöödega ja koostab loovtöö kavandi. Õpilane teeb koos juhendajaga valiku,
millisele aspektile valitud teema raames loovtöös keskendutakse ning milline loovtöö
teostatakse.
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Olles tutvunud varasemate loovtöödega, sõnastab õpilane idee, koostab tegevuskava
idee/ülesande lahendamiseks, teostab idee ja vormistab selle. Õpetaja tutvub tulemusega ja
vajadusel viib sisse korrektiivid. Õpilane seostab enda loovtöö varasemate samas
teemavaldkonnas tehtud töödega, esitab võrdluse ja toob välja enda loovtöö unikaalsuse
valitud teemavaldkonna osas. Juhendaja annab loovtööle heakskiidu.
Tulemus vormistatakse viisil, mis võimaldab selle esitlemist loovtööd korraldavale
töörühmale.
Loovtöö säilitatakse kooli muuseumis.
13. Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted põhikoolis ja
gümnaasiumis
Iga õppeaasta alguses kavandatakse Lüganuse Keskkoolis ülekoolilised ja koolidevahelised
projektid (üritused) kooli üldtööplaanis.
Projektid võivad olla:
− uurimisprojektid – on suunatud teadmiste hankimisele;
− teostusprojektid – on seotud uue objekti loomisega või ürituse ettevalmistamise ja
läbiviimisega;
− hindamisprojektid – tegelevad olemasolevate nähtuste, eksperimentide või teostatud
muutuste hindamisega ja ettepanekute tegemisega sotsiaalsfääris
Kõikidel projektidel on kindlaks määratud projektijuht, kelle ülesanne on koostöös
projektirühmaga määratleda projekti (ürituse) eesmärgid lähtuvalt üldpädevustest. Projektil
peab olema selge eesmärk ja kindlad ajapiirid. Projekt peab olema kavandatud nii, et saab aru
projekti ideest, eesmärgist ja tulemusest ning selgelt on toodud esile tegevused eesmärgi
saavutamiseks ning tegevuste täitmiseks vajalik aeg ja vajalikud vahendid ning eeldatavad
kulutused. Peale projekti toimumist viiakse läbi selle tulemuste analüüs lähtuvalt püstitatud
eesmärkidest (määratletakse tulemuste ja protsessi tugevused ja nõrkused) ning kavandatakse
parendustegevused edaspidiseks.
Ülekoolilised ja koolidevahelised projektid kavandatakse kirjalikult, järgides alljärgnevat
struktuuri:
1. Põhjendus
2. Eesmärk
3. Tulemused
4. Tegevused
5. Ajakava
6. Organisatsioon
7. Eelarve
8. Tulemuste hindamine
Kirjutatud projekti kavand peab olema
− suhteliselt lühike (üldjuhul 2-5 lehekülge), et seda oleks võimalik kergesti tervikuna
haarata;
− hästi liigendatud, nii et oluline on selgelt esile toodud.
80
Projekti teostuse planeerimisel on projektirühma juhil otstarbekas jälgida järgmist skeemi:
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− Esmalt tuleb panna tegevused ja tulemused nende loogilisse ajakavasse ja omavahel
sõltuvusse.
− Igale tegevusele ja tulemusele tuleb määrata vastutaja. Kui tulemus on nii suur, et sellele ei
saa määrata ühte vastutajat, tuleb jagada see väiksemateks osadeks.
− Iga tegevus tuleb jagada nii väikesteks osadeks, et saaks küllalt selgelt määratleda, kui palju
see tegevus aega võtab.
− Järgnevalt toimub ajakava täpsustamine koos projektirühma liikmetega. Jälgida tuleb, et
plaan mahuks etteantud raamidesse ja et projektirühma liikmed oleks ühtlaselt koormatud,
eelistatult neile sobivate tegevustega.
− Planeeritakse vahendid ja kulutused ning vajadusel viiakse tegevuskavasse muudatused.
− Kui muudatusi ei ole vaja teha, kinnitab projektirühm tegevuskava.
Kirjalikud vormistatud projekti alusel toimub selle arutelu ja järgnev otsustamine, kas antud
projekt on koolis teostatav. Kavandatud projektile annab hinnangu koolidirektor või tema
poolt delegeeritud isikud.
Projekti kavandile hinnangu andmisel tuleb jälgida järgmisi aspekte:
− Projekt on vormistatud vastavalt esitatud nõuetele.
− Eksisteerib projekti eesmärkide ja tulemuste kooskõla.
− Jälgida tuleb seda, kas kõikide oodatavate tulemuste saavutamiseks on olemas ka kate
tegevuste näol.
− Ajakava realistlikkust.
− Jälgida tuleb seda, kas igal tegevusel on ajakavas vastutaja.
− Projektirühmal on olemas juht, projekti elluviimist jälgitakse, kogunetakse projektirühma
koosolekuteks jne.
− Ressursid on realistlikult planeeritud.
− Projekti hindamise kriteeriumid võimaldavad kindlaks määrata selle, kas projekt õnnestus
või mitte.
Kui koolidirektor või tema poolt delegeeritud isikud on projekti heaks kiitnud, siis lisatakse
projekt üldtööplaani ning asutakse seda teostama.
14. Õppe ja kasvatuse korraldus (sealhulgas projekt-, õues- ja muuseumiõppeks ning
ekskursioonideks ja õppekäikudeks vajalik aeg) põhikoolis ning õppe (õpetuse) ja
kasvatuse korraldus ja ajakasutus gümnaasiumis, lähtudes riiklikes õppekavades
esitatud nõuetest
Õppe ja kasvatuse korraldus põhikoolis
Koolis on õpe korraldatud viisil, kus õppeaineid õpitakse kogu õppeaasta vältel, eristades
üldjuhul tavapäraseid ainetunde. Erandiks on 9. klassi käsitöö ja tehnoloogiaõpetus, mida
õpitakse ainult esimesel poolaastal (2 ainetundi nädalas) ja 9. klassi kunst, mida õpitakse 2.
poolaastal (samuti 2 ainetundi nädalas).

Õppe- ja kasvatustöö peamiseks vormiks on õppetund, kuid õppetöö võib toimuda ka teistes
õppevormides (nt paaristund, projektitöö, õppepäev, õppekäik, õuesõpe, õppeekskursioon,
iseseisev töö jne). Projektipäevade ja –nädalate raames toimub õpe koolis ühest üldteemast
lähtuvalt, mida käsitletakse erinevate õppeainete kaudu, lõimides neid omavahel.
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Projektipäevade eesmärgiks on toetada õpilaste tervikliku maailmapildi kujunemist ja siduda
õpitut reaalse eluga.
Õppetunnid võivad toimuda kooli ruumides, kooli territooriumil ja õppekäiguna ka väljaspool
kooli territooriumi.
Projekt-, õues- ja muuseumiõppeks ning ekskursioonideks ja
õppekäikudeks vajalik aeg kavandatakse õpetaja töökavas.
Koolis õpetatakse võõrkeeltena inglise keelt (alates 3. klassist), vene keelt (alates 6. klassist)
ja prantsuse keelt (valikainena alates 10. klassist).
Õppe ja kasvatuse korraldus ja ajakasutus gümnaasiumis
Õpilase õppekoormus gümnaasiumi jooksul on vähemalt 96 kursust (1 kursus on 35
õppetundi). Valikkursuste õpe on korraldatud viisil, kus erinevate kursuste õpetamine toimub
teatud ajal õppeaastas.
Õpilase õppekoormusesse kuuluvad kõik „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ §-s 9 loetletud
kohustuslikud kursused, arvestades võimalust valida kitsa ja laia matemaatika vahel.
Kool võimaldab õpilastele valikkursusi valdkonniti vähemalt mahus, mis on sätestatud
„Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 11 lõikes 4.
Kool võimaldab õppe kolmes õppesuunas ning on õppesuuna sees teinud õpilasele
kohustuslikuks 20 valikkursuse õppe. Õppesuunad erinevad üksteisest kaheksa valikkursuse
poolest.
Kool viib valikkursusi vajadusel läbi koostöös teiste koolide ja organisatsioonidega,
sealhulgas kasutades Eesti ja rahvusvahelisi võrgustikke ning infotehnoloogilisi lahendusi.
15. Kooli õppekava välise õppimise või tegevuse arvestamine koolis õpetatava osana
“Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 17 lõike 4 ja “Põhikooli riikliku õppekava” § 15 lõike
9 kohaselt võib õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema ja direktori või
direktori volitatud pedagoogi kokkuleppel kool arvestada kooli õppekava välist õppimist või
tegevust, sealhulgas õpinguid mõnes teises üldhariduskoolis koolis õpetatava osana,
tingimusel, et see võimaldab õpilasel saavutada kooli või individuaalse õppekavaga
määratletud õpitulemusi.
“Gümnaasiumi riikliku õppekava” § 18 lõike 2 kohaselt kokkuvõtva hindamisena mõistetakse
ka teadmiste ja oskuste tõendamist juhul, kui kool vastavalt “Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse” § 17 lõikele 4 arvestab kooli õppekava välist õppimist või tegevust
koolis õpetatava osana.
Kui kooli õppekava välist õppimist või tegevust arvestatakse koolis õpetatava osana, siis peab
olema aru saada, millise õppimise põhjal on seda tehtud ja milliste õpitulemuste saavutamisel
on kooli õppekava välist õppimist või tegevust arvestatud.
Keskne põhimõte on, et lähtutakse õpitu sisust ja õpitulemustest, mitte sellest, kelle juures ja
kus õpilane õppis või tegevusi sooritas. Koolil on õigus nõuda täiendavaid materjale, kui
tõendusmaterjal pole piisav. Täiendavat materjali ei küsita selle kohta, kes õpetas või kus
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õppis. Täiendav materjali vajadus on seotud sellega, et paremini mõista, kas taotletavad
õpitulemused on omandatud.
Väljundipõhises õppes ei ole keskne küsimus selles, kuidas ja kus mingi pädevus või
õpitulemus omandati, vaid pigem selles, kas see pädevus või õpitulemus on olemas ja kuidas
selle olemasolu on võimalik hinnata. Kooli õppekava välist õppimist või tegevust ei hinnata
mitte kogemuse, vaid sellest toimunud õppimise põhjal. Õpitu peab kokku sobima nende
õpitulemustega, mille saavutamist taotletakse. Kindlasti peab õpitu olema määratletav ka
tasemega. Põhikoolis ja gümnaasiumis arvestatakse samal haridustasemel või kõrgemal
tasemel omandatut. Gümnaasiumis ei arvestata põhikooli tasemel omandatud õpitulemusi. On
oluline, et mujal õpitu oleks sisuliselt sobiv õppekavaga, mille järgi õpilane koolis õpib.
Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamine kooli õppekava osana võimaldab
suurendada õpilaste, sealhulgas erivajadustega õpilaste hariduslikku mobiilsust ning avardada
võimalusi kooliväliseks õppeks. Mujal õppimine annab paindlikuma võimaluse hariduse
omandamiseks ja annab andekamatele õpilastele võimaluse ennast teostada. Kooli
õppekavavälise õppe või tegevuse arvestamisel loetakse tulemused samaväärseks õppekava
läbimisel saavutatud õpitulemustega.
Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamine kooli õppekava osana on protsess,
mis koosneb järgmistest etappidest: taotleja nõustamine, taotluse koostamine ja esitamine
direktorile, taotluse hindamine, direktori otsus, (vajadusel) otsuste vaidlustamine ja
vaidemenetlus.
Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamisel kooli õppekava osana võivad
võimalikud äraütlemised olla seotud:
 tähtajalise aegumisega – kui õppimine on toimunud enam kui kolm aastat tagasi;
 sisulise aegumisega – kuna teatud õpitulemused aeguvad ajas, näiteks seoses
infotehnoloogia arenguga;
 teisel (madalamal) õppetasemel läbitud õppe mitte arvestamisega –
gümnaasiumiastmel ei arvestata neid õpinguid, mida on läbitud põhikooli tasemel;
 topeltarvestamise vältimisega – mujal (nt muusikakoolis) õpitu, mille tõenduseks on
antud muusikakooli tunnistus ei ole automaatselt üle kantav muusika õppeaine
läbimisena.
Samuti ei arvestata kooli õppekavaväliseid õpinguid või tegevusi seoses kooli lõpetamisega
(koolieksami sooritamisel, õpilasuurimuse või praktilise töö sooritamisel ning loovtöö
koostamisel).
Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamiseks moodustab direktor taotluse
hindamise komisjoni, mis koosneb pedagoogilisest personalist ning mille ülesanne on
selgitada, kas kooli õppekavavälised õpingud või tegevused on võimaldanud nõutud
õpitulemuste omandamist ning kas õpingute või tegevuste käigus omandatu on ajakohane.
Hindamisse kaasatakse vähemalt kaks õpetajat, kes tunnevad terviklikult ja põhjalikult
õppekava, kellel on kõrgelt arenenud empaatia- ja üldistusvõime, kes aktsepteerivad, et
õppimine võib toimuda ka väljaspool kooli ja õppekava, kes tunnevad kooli õppekavaväliste
õpingute või tegevuste arvestamise erinevaid hindamise vahendeid ja nende kasutamise
võimalusi.
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Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste kaudu omandatut hinnatakse palju rangemalt ja
põhjalikumalt kui õppekava tavapärases vormis läbinute tulemusi. Põhjuseks on asjaolu, et
tavapärases vormis õppeprotsessis läbinutel on suurem tõenäosus omandada ühesuguseid
õpitulemusi. Rangem ja põhjalikum hindamine on õigustatud ka seetõttu, et hoida ära
olukorda, kui ühtedelt nõutakse oluliselt rohkem kui teistelt, saavad ju mõlemad ühesuguse
lõputunnistuse.
Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamisel tagatakse kvaliteet selle kaudu, et
uuritakse õpilase esitatud õpitulemuste omandatuse tõendamist võimaldavaid materjale ning
nende vastavust nende õpitulemustega, mille arvestamist taotletakse. Tüüpiliseks on küsida
tõestusmaterjaliks õpitu kirjalikku refleksiooni või analüüsi, dokumenteeritud
tõendusmaterjali ja vajadusel teha ka õpilasega vestlus. Hindamisel eristatakse otseseid ja
kaudseid tõendeid. Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamise hindamine
toetub vaid tõendusmaterjalidele. Tõendusmaterjalideks võivad olla primaarsed
tõendusmaterjalid (töönäidised, kirjutatud projektid, uurimistööd, artiklid, kavandid, projekti
ja/või uurimistöö aruanded jm, mis otseselt tõendavad taotleja pädevusi või õpitulemusi),
sekundaarsed tõendusmaterjalid (õpisoorituste tõend või hinneteleht, juhendaja või kogenuma
kolleegi hinnang, õppeaine kava, kus on kirjas õppeaine/kursuse eesmärgid, õpitulemused,
sisu lühikirjeldus, maht tundides, tõendus tegevuste sooritamise kohta) või narratiivsed
tõendusmaterjalid (igasugused oma õppimise ning tegevuse analüütilised käsitlused, kus
taotleja seostab õpitut taotletava õppeaine õpitulemustega, taotleja kogemus-alane
refleksioon). Tavaliselt on tõendusmaterjalid omavahel kombineeritud. Hindamiskomisjonil
on õigus nõuda täiendavaid tõendusmaterjale, kui esitatud tõendusmaterjalidest ei ole piisav
õpitulemuse omandatuse tõendamiseks.
Õpilasel või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemal tuleb esitada taotlus kooli
õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamiseks. Koos taotlusega esitatakse ka vastav
tõendusmaterjal. Tõendusmaterjal võib olla vormistatud õpimapina. Enne taotluse esitamist
toimub õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõustamine taotluse esitamise
ja nõutava tõendusmaterjalide vormistamise ja esitamise kohta. Nõustamist viib läbi kooli
õppealajuhataja.
16. Hindamise korraldus põhikoolis ja gümnaasiumis
Õpilase hindamine
Lüganuse Keskkoolis järgitakse õpilase hindamisel „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ §
29 sätestatut ning juhindutakse „Põhikooli riiklikust õppekavast“ § 19 - § 22 ning
„Gümnaasiumi riiklikust õppekavast“ § 15 - § 18.
Hindamise eesmärk on:
− 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;
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− anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks.
Hindamise, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 29 lõikes 2 sätestatud hindesüsteemist
erineva hindesüsteemi kasutamise, hindamisest teavitamise, täiendavale õppele jätmise,
järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise üldised tingimused ja kord on
sätestatud riiklikes õppekavades. „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 29 lõike 4 kohaselt
on kooli õppekavas sätestatud täpsustatud tingimused ja kord. Hindamisest teavitamine on
sätestatud kooli kodukorras.
Kujundav hindamine
Kujundava hindamisena mõistetakse õppe kestel toimuvat hindamist, mille käigus
analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse
tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja suunatakse
õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed. Kujundav
hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega.
Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi
ning sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut.
Õppetunni vältel saab õpilane enamasti suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet ja
ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja oskuste (sealhulgas üldpädevuste, kooliastme õppeja kasvatuseesmärkide ja läbivate teemade) kohta. Kogu õppepäeva vältel annavad
pedagoogid õpilasele tagasisidet, et toetada õpilase käitumise, hoiakute ja väärtushinnangute
kujunemist. Kool reageerib juhtumitele, mis on vastuolus üldtunnustatud väärtuste ning heade
tavadega.
Õpilane kaasatakse enese ja kaaslaste hindamisse, et arendada tema 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.
Teadmiste ja oskuste hindamine kui kokkuvõtvate hinnete alus
Õpilase (ainealaseid) teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas ainekavas
(õppekavas) toodud oodatavate õpitulemustega ja tema õppele püstitatud eesmärkidega.
Ainealaseid teadmisi ja oskusi võib hinnata nii õppe käigus kui ka õppeteema lõppedes.
Ainealaste teadmiste ja oskuste hindamise tulemusi väljendatakse vastavalt koolisisesele
hindamissüsteemile vastavate numbriliste hinnetega.
Kokkuvõttev hindamine põhikoolis
Kokkuvõttev hindamine põhikoolis on hinnete koondamine veerandihinneteks ja
poolaastahinneteks ning veerandihinnete ja poolaastahinnete koondamine aastahinneteks.
Kokkuvõtva hindamisena mõistetakse ka teadmiste ja oskuste tõendamist juhul, kui kool
vastavalt „Põhikooli riiklikule õppekavale“ § 15 lõikele 9 arvestab kooli õppekava välist
õppimist või tegevust koolis õpetatava osana.
Õpilast ja piiratud teovõimega õpilase puhul ka vanemat teavitatakse kokkuvõtvatest hinnetest
kooli kodukorras sätestatud korras.
Kui õppeperioodi keskel on õppeaine veerandihinne, 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 samaväärne sõnaline hinnang. Poolaastahinnete või
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-hinnangute alusel otsustab õppenõukogu, kas viia õpilane järgmisse klassi, jätta täiendavale
õppetööle või klassikursust kordama. Õppenõukogu teeb oma otsuse „Põhikooli riiklikus
õppekavas“ § 22 lõigetes 8 – 13 sätestatud tingimustel ja korras.
Kokkuvõttev hindamine gümnaasiumis
Õpilase õpitulemusi õppeaines hinnatakse kokkuvõtvalt kursusehinnetega viie palli süsteemis
ning kursusehinnete alusel kooliastmehinnetega viie palli süsteemis.
Kokkuvõtva hindamisena mõistetakse ka teadmiste ja oskuste tõendamist juhul, kui kool
vastavalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 17 lõikele 4 arvestab kooli õppekava välist
õppimist või tegevust koolis õpetatava osana.
17. Kasutatav hindesüsteem ja hinnete viie palli süsteemi teisendamise põhimõtted
Õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi hinnatakse viiepallisüsteemis, kus hinne «5» on «väga
hea», «4» – «hea», «3» – «rahuldav», «2» – «puudulik» ja «1» – «nõrk».
Hindamisel viie palli süsteemis:
− 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;
− hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks
olevatele taotletavatele õpitulemustele;
− hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad
− põhikooli õpilasel edasi õppida või kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi
hakkamasaamisel edasisel õppimisel või edasises elus ning
− gümnaasiumi õpilasel saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks
olevatele taotletavatele õpitulemustele, kuid esineb puudusi ja vigu;
− hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika
õpitulemuste saavutatust, kui
− põhikooli õpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, aga ei võimalda oluliste
raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ja
− gümnaasiumi õpilasel saavutatud õpitulemustes esineb olulisi puudusi;
− hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda
− põhikooli õpilasel oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus
ning kui õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub ja
− gümnaasiumi õpilasel saavutatud õpitulemustes esineb olulisi puudusi ja areng puudub.
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%.
Kool kasutab gümnaasiumis valikkursuste hindamisel hinnanguid „arvestatud” ja
„mittearvestatud”, neid hinnanguid ei teisendata viie palli süsteemi.
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18. Kirjeldavate sõnaliste hinnangute kasutamine põhikooli klassides
Põhikooli I kooliastmes (1. kl I veerandil) kasutatakse õpilase hindamisel kirjeldavaid sõnalisi
hinnanguid, millel puudub numbriline ekvivalent. Sõnaline hinnang toetub ainekavades iga
õpitulemuse kohta koostatud õpitulemuse hindamise kriteeriumitele, mis on väljendatud
erinevatel tasanditel.
19. Tulemuse hindamine hindega “nõrk”, kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi
kasutamine või mahakirjutamine
Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib kirjalikku
või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hinnata
hindega „nõrk”.
20. Järelevastamise ja järeltööde sooritamise kord
Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust
on hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” või on hinne jäänud panemata, antakse õpilasele
võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks.
Järelevastamine ja järeltööde sooritamine toimub õpilase ja õpetaja vahelisel kokkuleppel.
Õpetajal puudub volitusnorm sättida ajalisi piirangid õpilase soovile järele vastata või
sooritada järeltööd. Samuti puudub õpetajal volitusnorm õpilaste hindamisel arvestada
asjaoluga, et hinne on saadud järelevastamise või järeltöö kaudu. Järelevastamine ja järeltöö
asendab eelneva hinde, tingimusel, et järelevastamise või järeltöö käigus saadud hinne on
eelmisest tulemusest parem.
21. Põhikooli õpilase käitumise (sealhulgas hoolsuse) kohta õpilasele ja vanemale
kirjaliku tagasiside andmise kord
Nõuded põhikooli õpilase käitumisele on esitatud Lüganuse Keskkooli kodukorras.
Käitumise (hoolsuse) kohta toimub tagasisidestamine. Selleks, et anda õpilasele tagasisidet
tema käitumise (hoolsuse) kohta kirjeldatakse oodatava käitumise (hoolsuse) komponendid.
Kõrgeim tase on see, kuhu suunas peaks õpilase käitumine (hoolsus) pürgima ning
madalaimal tasemel on esitatud kirjeldus, mis väljendab käitumist (hoolsust), mis on talutav
ning mis ei too kaasa käitumise (hoolsuse) korrigeerimise kohest vajadust.
Käitumise kohta antakse kirjalikku tagasisidet õpilasele ja ka vanemale käitumise (sealhulgas
hoolsuse) kohta vähemalt neli korda õppeaastas.
Käitumise (hoolsuse) kohta esitatakse informatsioon lähtudes oodatava käitumise
kirjeldustest. Tagasisides kirjeldatakse õpilase käitumise (hoolsuse) tugevaid külgi ja
vajakajäämisi ning ettepanekuid edaspidiseks tegevuseks, mis toetavad õpilase käitumise
(hoolsuse) kujunemist.
Käitumisest (hoolsusest) teavitamisel lähtub kool Haldusmenetluse seaduses § 25 - § 32
sätestatust.
Õpilast ja tema vanemat teavitab kool käitumisest (hoolsusest) elektroonilise
õppeinfosüsteemi (e-Kooli) vahendusel.
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Kui õpilane ja vanem ei ole andnud nõusolekut käitumisest (hoolsusest) teavitamiseks
elektrooniliselt, teavitab kool õpilast ja vanemat käitumisest (hoolsusest) paberil oleva
dokumendi kättetoimetamise kaudu.
Kui õpilasel ja tema vanemal ei ole võimalik saada teavet käitumisest (hoolsusest)
elektroonilise õppeinfosüsteemi vahendusel, siis saavad nad koolile esitada vastava
teabenõude. Õpilase ja/või vanema teabenõude alusel antakse õpilasele teavet käitumisest
(hoolsusest) elektroonilise õppeinfosüsteemi väljavõttena. Väljavõte elektroonilisest
õppeinfosüsteemist toimetatakse õpilase kätte.
22. Hinnete ja hinnangute vaidlustamise kord
Hinnete ja hinnangute vaidlustamine ning vaidemenetlus toimub “Haldusmenetluse seaduses”
§ 71 - § 87 sätestatud kohaselt.
23. Õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldus põhikoolis ning õpilaste
nõustamine gümnaasiumis
23.1. Õpilaste ja vanemate teavitamine
Õpilaste ja vanemate teavitamine toimub kooli kodukorras sätestatud kordades.
23.2. Õpilaste ja vanemate nõustamine
Põhikoolis nõustatakse vajaduse korral õpilase vanemat õpilase arengu toetamises ja kodus
õppimises.
Põhikoolis korraldatakse õpilaste ja vanemate teavitamist edasiõppimisvõimalustest ning
tagatakse õpilastele karjääriteenuste (karjääriõpe, -info või -nõustamine) kättesaadavus.
Põhikoolis on tagatud õpilasele ning vanematele teabe kättesaadavuse õppe ja kasvatuse
korralduse kohta ning juhendamine ja nõustamine õppetööd käsitlevates küsimustes.
Peamised õppeteemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused
tehakse õpilasele teatavaks õppeveerandi või poolaasta algul.
Gümnaasiumis on õpilasel võimalus saada õppekorralduse kohta infot ja nõuandeid.
Gümnaasiumis on korraldatud õpilaste teavitamine edasiõppimisvõimalustest ja tööturu
üldistest suundumustest ning on tagatud karjääriteenuste (karjääriõpetus, -info või nõustamine) kättesaadavus.
24. Õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse ja õppe
korraldamise põhimõtted põhikoolis
Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel lähtutakse Lüganuse Keskkoolis
kaasava õppe põhimõtetest, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane
tavaklassis. Direktor on määranud haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija, kelle
ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö
korraldamine tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel.
Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku
erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid
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edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete
rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja
tugispetsialistidega.
Direktori või õppealajuhataja otsusel võib haridusliku erivajadusega õpilasele rakendada
„Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 48 sätestatud järgmisi meetmeid, mille rakendamise
eeldusena ei ole ette nähtud nõustamiskomisjoni soovitust:
− tugispetsialisti teenus,
− individuaalse õppekava rakendamine,
− pikapäevarühma vastuvõtmine.
Kui õpilase hariduslik erivajadus tuleneb tema andekusest, tagatakse talle individuaalse
õppekava rakendamine ning vajaduse korral täiendav juhendamine aineõpetajate poolt või
teiste vastava valdkonna spetsialistide poolt haridusprogrammide või teiste haridusasutuste
kaudu.
Meetme rakendamise perioodil jälgivad õpilasega tegelevad õpetajad ja tugispetsialistid
õpilase arengut ja toimetulekut.
Meetmete rakendamise tulemuslikkuse hindamiseks kirjeldavad kõik meetme rakendamisel
osalenud õpetajad ja tugispetsialistid vähemalt kord õppeaastas õpilase arengut ja
toimetulekut ning esitavad omapoolsed soovitused.
Meetmete rakendamise perioodi lõpul hindab õppealajuhataja koostöös õpetajate ja
tugispetsialistidega meetme tulemuslikkust ning teeb ettepanekud vanemale ja vajaduse korral
kooli direktorile edasisteks tegevusteks: meetme rakendamise lõpetamine; meetme
rakendamise jätkamine samal või tõhustatud viisil; meetme vahetamine või muu meetme
lisamine; täiendavate uuringute teostamine, eriarsti, erispetsialisti või nõustamiskomisjoni
poole pöördumise soovitamine.
Haridusliku erivajaduse tuvastamiseks läbiviidud pedagoogilis-psühholoogilise hindamise
tulemused, õpetajate täiendavad tähelepanekud ja soovitused õpilase tugevate ja arendamist
vajavate külgede kohta, kooli tugispetsialistide soovitused, testimiste ja uuringute tulemused
ning nõustamiskomisjoni soovitused õppe korraldamiseks ja sellest tulenevalt õpilasele
rakendatud meetmed dokumenteeritakse haridusliku erivajadusega õpilase arengu ja
toimetuleku jälgimiseks koostatud individuaalse arengu jälgimise kaardil. Individuaalse
arengu jälgimise kaardi koostamise ja täitmise eest vastutavad isikud koolis määrab direktor.
„Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 17 sätestatud tingimustel ja korras kohaldatakse hariduslike
erivajadustega õpilastele „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 17 lubatud erisusi:
− Kui eesti õppekeelega põhikooli klassis õpib eesti keelest erineva emakeelega õpilane või
välisriigist saabunud õpilane, kelle eestikeelse õppe kogemus põhikoolis on olnud lühem kui
kuus õppeaastat, võib kool õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul
eesti keele õpet korraldada „Eesti keel teise keelena” ainekava alusel;
− Eestis vähem kui kolm aastat elanud õpilase puhul võib õpilase või piiratud teovõimega
õpilase puhul vanema taotlusel loobuda B-võõrkeele õppest;
− Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe toetamiseks võib kasutada „Põhikooli riiklikus
õppekavas“ § 15 lõikes 4 nimetatud tunniressurssi;
− Hariduslike erivajadustega õpilasele koostatakse vastavalt vajadusele individuaalne
õppekava;
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− Ühele õpilasele keskendatud õppe puhul võib muuta tunnijaotusplaani, ning vähendada või
asendada õpitulemusi, võrreldes „Põhikooli riiklikus õppekavas“ sätestatud taotletavate
õpitulemustega, ning vähendada õppekoormust, kuid mitte alla 20 õppetunni õppenädalas;
25. Individuaalse õppekava koostamine või muu tugisüsteemi määramine õpilasele, et
aidata omandada nõutavad teadmised ja oskused
Individuaalse õppekava määramisel ja koostamisel lähtutakse „Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduses“ § 18 sätestatust, „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 17 lõikes 4 ja § 22
lõikes 7 sätestatust ning „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 13 sätestatust. Muu
tugisüsteem määratakse õpilasele „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 22 lõikes 7 sätestatud
tingimustel.
Individuaalse õppekava rakendamine tugimeetmena „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ §
58 lõikes 3 sätestatud tähenduses toimub „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 58 lõigetes
1 kuni 9 ja § 12 lõikes 1 sätestatud tingimustel ja korras.
26. Karjääriteenuste korraldus põhikoolis ja gümnaasiumis
Karjääriteenust koolis osutab sotsiaalpedagoog koostöös klassijuhatajaga. Karjääriteenuse
kaudu aidatakse õpilasel saada tuge, kui õpilane vajab abi või nõu:
− suuna või valikainete valikul,
− oma tuleviku ja karjääri planeerimisel,
− kui õpilane kahtleb oma valitud suuna sobivuses,
− oma õpingute ühildamisel töö või õppekavavälise tegevusega,
− individuaalsel õppekaval õppimise ja individuaalse õppekava taotlemise kohta,
− õppekavavälise tegevuse või õppimise otsimise kohta,
− eneseanalüüsi koostamisel,
− vestlusteks valmistumisel või gümnaasiumisse astumiseks.
Karjääriteenistuse hulka kuulub ka karjääri- ja tööteemalise kirjanduse soovitamine ning
kataloogide tutvustamine õppeasutuste kohta, kus on võimalik jätkata õpinguid peale
põhikooli või gümnaasiumi või kus saab õppida õppekavaväliselt. Karjääriplaneerimist toetab
– www.rajaleidja.ee
27. Õpetaja töökava koostamise põhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis
Õpetaja töökava koostamise eesmärgiks on kirjeldada taotletavate õpitulemusteni jõudmist.
Õpetaja töökavas toob õpetaja esile õppe sisu ja õpitulemuste jaotumise õppe käigus. Töökava
on tegevuskava, mis kajastab õpitulemusi, ajakulu, õppe sisu ja õppetegevusi.
Õpetaja töökava koostatakse põhikoolis hiljemalt kaks nädalat enne uue õppeveerandi algust
ning gümnaasiumis enne uue kursuse algust. Õpetaja tutvustab töökava õpilastele uue kursuse
või õppeveerandi esimestes tundides.
28. Gümnaasiumi lõpetamise korraldus
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Gümnaasiumi lõpetamine toimub „Põhikooli ja gümnaasiumiseaduses“ § 31 ning
„Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 18 ja § 22 sätestatud tingimustel ja korras.
29. Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord
Kooli õppekava muutmise algatamine
Kooli õppekava uuendamine või täiendamine toimub algatustaotluse alusel, mis tuleb esitada
kooli direktorile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis koos ettepanekute ja
põhjendustega. Kooli õppekava uuendamist ja täiendamist võib taotleda iga asjast huvitatud
isik.
Kui kooli õppekava uuendamise või täiendamise vajadus on tingitud muudatustest
õigusaktides, siis algatab kooli põhimääruse muutmise kooli direktor.
Kooli õppekava muudatuste ettevalmistamine
Kui esitatud taotlus on asjakohane, siis kutsub direktor kokku õppekava uuendamise ja
täiendamise töörühma, kes otsustab õppekava uuendamise või täiendamise vajaduse ning
positiivse otsuse korral valmistab ette kooli õppekava muudatused.
Kooli õppekava muudatused tuleb töörühmal ette valmistada kooli õppekava uuendamise või
täiendamise eelnõuna. Kooli õppekava uuendamise või täiendamise eelnõu peab olema
kooskõlas kehtiva õigusega.
Kooli õppekava uuendamise või täiendamise eelnõu esitamine enne selle kehtestamist
arvamuse saamiseks hoolekogule, õppenõukogule, õpilasesindusele
Kooli direktor esitab kooli õppekava uuendamise või täiendamise eelnõu enne kehtestamist
arvamuse andmiseks hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Arvamuse küsimisel
lähtub kooli direktor „Haldusmenetluse seaduses“ §-st 16.
Kooli direktor vaatab hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu arvamused läbi. Kui
hoolekogu, õpilasesindus või õppenõukogu on leidnud, et kavandatavad õppekava
muudatused on vastuolus kehtiva õigusega, siis kutsub direktor kokku õppekava uuendamise
ja täiendamise töörühma, kes viib kooli õppekava muudatused vastavusse kehtiva õigusega.
Kooli õppekava kehtestamine
Tulenevalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest“ § 17 lõikest 2 on kooli õppekava
kehtestajaks kooli direktor. Kooskõlas „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 71 lõikega 3,
toimub kooli õppekava kehtestamine käskkirjaga, mis vastab „Haldusmenetluse seaduses“
sätestatud nõuetele.
Kui kooli direktor jätab kooli õppekava muudatused kehtestamata, siis algab kooli õppekava
uuendamise või täiendamise protsess algusest peale.
Kooli õppekava muudatuste avalikustamine
Kool avalikustab, tulenevalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 69 lõikes 1 sätestatud
nõudest, kooli õppekava koos muudatustega kooli veebilehel ja loob kooli raamatukogus
võimalused kooli õppekavaga tutvumiseks.
Kooli õppekava muudatused esitatakse kooli õppekava terviktekstis, näidates ära õppekava
muutused viitega direktori käskkirja numbrile ja kuupäevale, millega õppekava muudeti.
Samuti märgitakse muudatuse viite juurde muudatuse jõustumise kuupäev.
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30. Rakendussätted
Kooli õppekava jõustub 01.09.2015. a.
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