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Tartu Annelinna Gu mnaasiumi 
gu mnaasiumiosa o ppekava 

§ 1 Üldsätted  

(1) Tartu Annelinna Gümnaasiumi (edaspidi Gümnaasium) gümnaasiumiosa õppekava (edaspidi 

õppekava) kehtestab nõuded keskharidusele Tartu Annelinna Gümnaasiumis. Need on kooskõlas 

Gümnaasiumi riikliku õppekavaga. 

(2) Gümnaasiumisse võivad astuda kuni 18aastased põhiharidusega inimesed. Gümnaasiumiosa 

moodustavad kolm klassi – G1, G2 ja G3.  

(3) Õppekava koosneb üldosast ja lisadest. Lisades esitatakse õppeainete kavad kursuste kaupa.  

(4) Ainekavad on esitatud ainevaldkonniti järgmise jaotuse kohaselt:  

1) keel ja kirjandus: vene keel, kirjandus (lisa 1); 

2) võõrkeeled: inglise keel B1 ja B2 tasemel, eesti keel teise keelena B2 tasemel, prantsuse keel, 

hispaania keel ja saksa keel A 2 tasemel (lisa 2);  

3) matemaatika: matemaatika lai ja kitsas kursus, informaatika (lisa 3); 

4) loodusained: bioloogia, loodusgeograafia, füüsika, keemia (lisa 4); 

5) sotsiaalained: inimeseõpetus, inimgeograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus (lisa 5); 

6) kunstiained: muusika, kunst (lisa 6); 

7) kehaline kasvatus: kehaline kasvatus (lisa 7). 

 

§ 2 Gümnaasiumi  eripära  

(1) Tartu Annelinna Gümnaasiumis tegutsevad ühe asutusena põhikool ja gümnaasium.  

(2) Gümnaasiumis õpetatakse ja õpitakse vene keelt emakeelena ja eesti keelt teise keelena. 

Gümnaasiumis on võimalik õppida ka eesti keelt emakeelena ja vene keelt võõrkeelena. Õpe 

toimub eesti ja vene keeles lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtteil. Õppekeeled õppeaineti 

lähtuvad gümnaasiumi riikliku õppekava nõuetest, Tartu Annelinna Gümnaasiumi õppekava  

nõuetest ja õpilaste valikutest nii, et õpilane õpib vähemalt 60% kursustes eesti keeles. 

(3) Gümnaasiumis toimub õpe statsionaarses ja mittestatsionaarses vormis. Statsionaarses õppes 

on kohustuslikele kursustele lisaks võimalik õppida reaal-, humanitaar-, loodusteaduslikke ja 

sotsiaalaineid süvendatult.  

(4) Õpe mittestatsionaarse vormis on lõimitud kutseõppega Tartu Kutsehariduskeskuses. 

(5) Gümnaasiumis võimaldatakse õpet individuaalse õppekava järgi Eestisse uus-saabujatele ning 

teistele eesti ja vene keelest erineva kodukeelega õpilastele. 

(6) Gümnaasium taotleb Haridus- ja Teadusministeeriumilt CertiLingua võrgustiku kooli staatust, 

mis annab õiguse taotleda CertiLingua Mitmekeelse Euroopa ja rahvusvaheliste oskuste 

kvaliteedimärki. 

  

§ 3 Väärtused 

(1) Gümnaasiumihariduses toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, 

sotsiaalset ja emotsionaalset arengut ning tema individuaalsetest eripäradest ja isiklikest 

huvidest tulenevate haridusvajaduste rahuldamist. Gümnaasium loob igale õpilasele võimalused 
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tema võimete maksimaalseks arenguks õpilase eelistusi arvestades, loovaks eneseteostuseks, 

teaduspõhise maailmapildi kinnistumiseks ning emotsionaalse, sotsiaalse ja kõlbelise küpsuse 

saavutamiseks. 

(2) Gümnaasium jätkab põhikoolis toimunud väärtuskasvatust, kujundades eelkõige 

väärtushoiakuid ja -hinnanguid, mis on isikliku õnneliku elu ja ühiskonna eduka koostoimimise 

aluseks. Tähtsustatakse väärtusi, mis aitavad kaasa ühiskonna inimvara ning riigi majanduse 

arengule. 

(3) Riiklikus õppekavas oluliseks peetud väärtused tulenevad „Eesti Vabariigi põhiseaduses”, ÜRO 

inimõiguste ülddeklaratsioonis, lapse õiguste konventsioonis ning Euroopa Liidu 

alusdokumentides nimetatud eetilistest põhimõtetest. Alusväärtustena tähtsustatakse: 

üldinimlikke väärtusi - ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine 
enda ja teiste vastu; 

ühiskondlikke väärtusi - vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, 

kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, 

vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus. 

(4) Gümnaasiumiharidus on jätkuks põhiharidusele õpilaste sotsialiseerumisel, mis rajaneb eesti 

kultuuri traditsioonidel, Euroopa ühisväärtustel ning maailma kultuuri ja teaduse saavutustel. 

Gümnaasiumihariduse omandanud vaimselt, sotsiaalselt, emotsionaalselt, kõlbeliselt ja füüsiliselt 

küpsed inimesed tagavad Eesti ühiskonna sotsiaalse, kultuurilise, majandusliku ja ökoloogilise 

arengu jätkusuutlikkuse. 

 

§ 4 Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
I. Sihid 

(1) Gümnaasiumil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Gümnaasiumi ülesanne on noore 

ettevalmistamine 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. 

(2) Gümnaasiumis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus, et õpilased leiaksid endale huvi- ja 

võimetekohase tegevusvaldkonna, millega siduda enda edasine haridustee. Gümnaasiumi 

ülesanne on luua tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused ja väärtushoiakud, mis 

võimaldavad jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või kutseõppeasutuses. 

(3) Nende ülesannete täitmiseks ja eesmärkide saavutamiseks keskendutakse: 

 1) õpilaste iseseisvumisele, oma maailmapildi kujunemisele ja valmisolekule elus toime tulla; 

 2) adekvaatse enesehinnangu kujunemisele; 

 3) iseseisva õppimise ja koostööoskuste arendamisele; 

 4) edasise haridustee võimaluste tutvustamisele ja hindamisele; 

 5) kodanikuoskuste, -aktiivsuse ja -vastutuse väljakujunemisele. 

(4) Teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine toimub kogu 

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

ühistoime tulemusena. 
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(5) Eesti kool seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, seepärast pööratakse 

gümnaasiumi õpetuses ja kasvatuses erilist tähelepanu eesti keele õppele. 

 

II. Pädevused 
(1) Riikliku õppekava tähenduses on pädevus teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis tagab 

suutlikkuse teatud tegevusalal või -valdkonnas loovalt, ettevõtlikult, paindlikult ja tulemuslikult 

toimida ning on oluline inimeseks ja kodanikuks kujunemisel. Pädevused jagunevad üld- ja 

valdkonnapädevusteks. 

(2) Eristatakse üldpädevusi ja valdkonnapädevusi. 

(3) Üldpädevused on aine- ja valdkonnaülesed pädevused. Üldpädevused kujunevad õppeainetes 

taotletavate õpitulemuste kaudu, aga ka läbivate teemade käsitlemise kaudu ainetundides, tunni- 

ja koolivälises tegevuses. Üldpädevuste kujunemist toetavad ja suunavad õpetajad omavahelises 

koostöös ning kooli, kodu ja kogukonna koostöös.  

Õpilastes kujundatavad üldpädevused on: 

 1) kultuuri- ja väärtuspädevus; 

 2) sotsiaalne ja kodanikupädevus; 

 3) enesemääratluspädevus;  

 4) õpipädevus; 

 5) suhtluspädevus; 

 6) matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus; 

 7) ettevõtlikkuspädevus; 

 8) digipädevus. 

(4)  Valdkonnapädevuste kujundamine toimub õppeainete õpetamise kaudu. Lähedase 

eesmärgiseade ja õppesisuga õppeained moodustavad ainevaldkonna. Ainevaldkonnad on 

järgmised: 

 1) keel ja kirjandus; 

 2) võõrkeeled; 

 3) matemaatika; 

 4) loodusained; 

 5) sotsiaalained; 

 6) kunstiained; 

 7) kehaline kasvatus. 

(5) Õppe- ja kasvatuseesmärkide ning õpilaste arengu kirjeldamisel tuginetakse gümnaasiumi 

riiklikus õppekavas esitatud pädevuste kirjeldustele. 

 

§ 5 Õppekorraldus 

(1) Gümnaasiumis toimub õppetöö statsionaarses ja mittestatsionaarses vormis. Õpilastest 

moodustatakse aastakäikude kaupa õpirühmad soorituse või keeleoskuse taseme, valitud 

õppekeele või õppesuuna ja soo järgi. Valikainete ja süvendatud kursuste ning mittestatsionaarse 

õppe õpirühmad moodustatakse eri aastakäikude õpilastest. Õpirühmas õpib vähemalt 12 õpilast. 

(2) Õpilase minimaalne õppekoormus gümnaasiumi jooksul on statsionaarses õppes 96 kursust 

ja mittestatsionaarses õppes 72 kursust. 1 kursus on 35 õppetundi, millest vähemalt 30 tundi 

toimuvad kontakttundidena. Kui õppeainet tunnijaotusplaani järgi on rohkem kui 1 kursus, siis 

võivad sama aine erinevad kursused olla 35 tundi + / - 5 tundi, kui ainekavas on nii kirjeldatud. 

Tundide arv kogu aine kohta on kursuste arv x 35. Õppetund kestab 45 minutit. Kursused 

toimuvad läbi õppeaasta, poolaastate kaupa, lühemate õppetsüklitena vastavalt gümnaasiumi 
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päevakavale või õppelaagritena. Kohustuslikud kursused toimuvad esmaspäevast reedeni kell 8 

– 15.35; süvendatud ja valikkursused kell 15 – 18. Õppelaagrites ja muudes vormides väljaspool 

kooli õpe toimub direktori käskkirjaga kinnitatud ajakava järgi. 

(3) Õppetöö toimub eesti ja vene keeles. Vene ja maailmakirjandust õpetatakse ainult vene keeles. 

Eesti kirjandust, Eesti ajalugu, ühiskonnaõpetust, muusikat ja geograafiat õpetatakse ainult eesti 

keeles. Kõiki kohustuslikke aineid on võimalik õppida eesti või vene keeles. Eestikeelse õppe maht 

on vähemalt 60% ulatuses gümnaasiumiastmele kehtestatud väikseimast lubatud õppemahust. 

Õppekeele õppeaineti ja õpilaste valikud kinnitab direktor käskkirjaga iga aastakäigu õpilastele 

nende gümnaasiumiõpingute algul. 

(4) Õpilase õppekoormusesse kuuluvad kooli poolt nimetatud kohustuslikud kursused, ainete 

süvendatud kursused ja valikkursused. 

(5) Õpilase minimaalse kohustusliku õppekoormuse hulka arvatakse valikkursusena 

õpilasuurimus või praktiline töö, mille maht on 1 kursus ehk 35 õppetundi. Kursuse õppekeeleks 

loetakse keel, milles õpilane uurimus- või praktilise töö koostab ja kaitseb, reeglina eesti või vene 

keel. Kui õpilane koostab uurimistöö eesmärgiga esitada see CertiLingua sertifikaadi 

taotlemiseks, on uurimistöö keeleks eesti või võõrkeel.  

(6) Õppeainete süvendatud kursuste ja valikkursuste õpe toimub, kui rühma koguneb vähemalt 

12 soovijat. Valikkursused algavad 1. oktoobrist. Õpilased valivad valikainetest 1 õppeaasta 

jooksul 1 aine. Kui valikkursuse rühm on 2. kursuse alguseks jäänud väiksemaks kui 12 õpilast, 

antud rühm tegevust ei jätka.  

(7) Õppeaine või osa õppeainest toimub e-kursustena, kui valdkonnakeskus on vormistanud 

vastava ainekava ja õppematerjalid elektroonilises keskkonnas aine omandamiseks. 

(8) Valikkursustena arvestatakse õpet väljaspool kooli, kui õpet korraldaval asutusel on kehtiv 

koolitus- või tegevusluba. Arvestuse aluseks on õpilase poolt esitatud avaldus ja asutuse poolt 

väljastatud tunnistus. Otsuse väljaspool kooli läbitud ainete arvestamise kohta teeb kooli 

direktori käskkirjaga kinnitatud komisjon. 

(9)  Mittestatsionaarse õppe rühm moodustatakse G1 I poolaasta lõpuks õpilastest, kes avaldavad 

soovi õppida kutseõppe suunal, ja õpilastest, kes G1 I poolaasta jooksul on saanud 3 või enam 

mitterahuldavat kursusehinnet. 

Mittestatsionaarses õppes õppivatele õpilastele võimaldatakse kutseõpet Tartu 

Kutsehariduskeskuses paralleelselt gümnaasiumiõpingutega. 

(10) Gümnaasiumis õpetatakse ja õpitakse vene keelt emakeelena ja eesti keelt teise keelena. 

Inglise keelt õpetatakse ja õpitakse B2 ja B1 tasemel kohustusliku ainena. Prantsuse, hispaania ja 

saksa keelt õpetatakse ja õpitakse A2 tasemel valikainena. Eesti keele emakeelena ja vene keele 

võõrkeelena õpetamiseks luuakse õpirühm, kui gümnaasiumisse astub õpilasi, kes seda soovivad. 

(11) Läbivad teemad on üld- ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu 

vahendiks ning neid arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel. Läbivad teemad on aineülesed ja 

võimaldavad luua ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust, toetades õpilase suutlikkust oma 

teadmisi erinevates olukordades rakendada. Läbivate teemade õpe realiseerub õppekeskkonna 

korralduses, aineõppes, õppeaineid ühendavates projektides,  valikainete valikus, uurimus- ja 

praktiliste tööde koostamises, klassivälises õppetegevuses ja huviringide tegevuses ning osaledes 

maakondlikes, üle-eestilistes ja rahvusvahelistes projektides. 

(12) Õpetuses ja kasvatuses käsitletavad läbivad teemad on: 

1) elukestev õpe ja karjääri planeerimine; 

2) keskkond ja jätkusuutlik areng; 

3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; 

4) kultuuriline identiteet; 
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5) teabekeskkond; 

6) tehnoloogia ja innovatsioon; 

7) tervis ja ohutus; 

8) väärtused ja kõlblus. 

 

§ 6 Gümnaasiumi tunnijaotusplaan 

 

I. Statsionaarne õpe 

Valdkond ja aine Kursuste arv G1 G2 G3 
Eesti keeles Vene keeles 

Kohustuslikud kursused: 91 
Keel ja kirjandus      
Vene keel  - 6 2 2 2 
Kirjandus - 5 2 2 1 
Eesti kirjandus 1 - - - 1 
Võõrkeeled      
Eesti keel B2 tasemel 12 - 4 4 4 
Inglise keel B2 või B1 
tasemel 

14 - 4 5 5 

Matemaatika      
Matemaatika (kitsas 
ja lai) 

15 15 5 5 5 

Loodusained      
Bioloogia 4 4 1 2 1 
Loodusgeograafia 2 - 2 - - 
Füüsika 5 5 2 2 1 
Keemia 3 3 2 1 - 
Sotsiaalained      
Inimeseõpetus 1 1 - 1 - 
Ajalugu 4 4 1 - 3 
Eesti ajalugu 2 - - 2 - 
Ühiskonnaõpetus 2 - - - 2 
Inimgeograafia 1 - - 1 - 
Riigikaitse  2 - - 2 - 
Uurimistöö alused 1 1 - 1 - 
Uurimis- ja praktiline 
töö 

1 1  1  

Kunstiained       
Muusika 3 2 1 2 - 
Kunst 2 2 - - 2 
Kehaline kasvatus      
Kehaline kasvatus 5 5 2 2 1 

Süvendatud kursused: õpilase valikul minimaalselt 5 kursust 
Arvutiõpetus 1 1 1   
Anorgaaniline 
keemia 

1 1 1   

Vene keel Eestis ja 
Eestiga seotud 
venelased 

 1 1   

Euroopa ja Ameerika 
ajalugu 

1 1 1   
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Loodusteaduslik 
praktikum 

1 1  1  

Füüsika praktikum 1 1  1  
Filosoofia 1 1  1  
Vene ja 
maailmakirjandus 

 1  1  

Inimene ja õigus 1    1 
Inimanatoomia ja 
füsioloogia 

1 1   1 

Ettevalmistuskursus 
kõrgkooliastujatele 

1 1   1 

Õpioskuste 
arendamine 

1  1   

Valikkursused 
Saksa keel 9  3 3 3 
Hispaania keel 9  3 3 3 
Prantsuse keel 9  3 3 3 
Karjääriplaneerimine 1 1  1  
Majandus- ja 
ettevõtlusõpe 

1-2 1-2  1  

Usundilugu 1-2 1-2    
Peotants 1-2 1-2    
Vokaalmuusika 1-2 1-2    
Esinemisoskuse 
arendamine 

1 1    

Eesti luule 1     
Suuline kirjalik 
eneseväljendus 

1 1    

 
II. Mittestatsionaarne õpe 

G1, G2 ja G3 õpperühmadest moodustatakse liitrühmi. Kursused jagunevad õppeaastatele 

vastavalt sellele, kuidas moodustuvad liitrühmad. 

Valdkond ja aine Kursuste arv G1 G2 G3 
Eesti keeles Vene keeles 

Keel ja kirjandus      
Vene keel  - 6    
Kirjandus - 5    
Võõrkeeled      
Eesti keel 12 -    
Inglise keel 12 -    
Matemaatika      
Matemaatika - 12    
Loodusained      
Loodusgeograafia 2 -    
Bioloogia 2 2    
Füüsika 3 3    
Keemia 2 2    
Uurimistöö 
alused  

1 1    
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Uurimis- või 
praktilise töö 
koostamine 

1 1    

Sotsiaalained      
Inimgeograafia 1 -    
Ajalugu - 4    
Eesti ajalugu 2 -    
Ühiskonnaõpetus 2 -    
Riigikaitse 2 -    
Kunstiained       
Kunst 2 -    
Õpioskuste 
arendamine 

1 -    

Tunde kokku 72     
 

§ 7 Õppekeskkond  

(1) Õppekeskkonnana mõistetakse õpilasi ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna 

kooslust, milles õpilased arenevad ja õpivad.  

(2) Gümnaasium korraldab õpet, mis kaitseb ning edendab õpilaste vaimset ja füüsilist tervist. 

Õppekoormus vastab õpilase jõuvarudele. 

(3) Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujundamisel osaleb kogu koolipere. Luuakse vastastikusel 

lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad 

suhted õpilaste, vanemate, õpetajate, kooli juhtkonna ning teiste õpetuse ja kasvatusega seotud 

osaliste vahel. 

(4) Füüsilist keskkonda kujundades jälgitakse, et koolimaja sisustus ning kujundus on õppe 

seisukohast otstarbekas, turvaline ning vastab kaasaegse õpikeskkonna, tervisekaitse- ja 

ohutusnõuetele. 

(5) Õpet korraldatakse ka väljaspool kooli ruume, sealhulgas kooliõues, looduses, muuseumides, 

keskkonnahariduskeskuses, ettevõtetes ja asutustes ning virtuaalses õppekeskkonnas jm. 

(6) Väljaspool kooli toimuvat õpet reguleerib kooli direktori poolt kinnitatud õppekäikude 

korraldamise kava ja ainekavad. 

(7) Õppekava toetavad tegevused toimuvad vastavalt kooli üldtööplaanile, valdkonnakeskuste ja 

klassijuhatajate tööplaanile. 

 

§ 8 Hindamine  

Gümnaasiumis juhindutakse õpilaste hindamisel Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 29-st ja 

Gümnaasiumi riikliku õppekava § 15 – 18-st.  

 
I. Hindamine 
(1) Hindamise eesmärk on: 

 1) toetada õpilase arengut; 

 2) anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta; 

 3) innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima; 

 4) suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee 

valikul; 
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 5) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel; 

 6) anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks. 

(2) Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine 

ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel 

kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Hindamine on õpetamise ja 

õppimise lahutamatu osa. 

(3) Õpilasel on õigus saada teavet hindamise korralduse ning saadud hinnete ja hinnangute kohta. 

Õpilasel on õigus teada, milline hinne või hinnang on aluseks kokkuvõtvatele hinnetele. 

Hindamise korraldus ning õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord 

sätestatakse kooli kodukorras ning hinnete ja hinnangute vaidlustamise kord määratakse kooli 

õppekavas. 

(4) Nõuded õpilase käitumisele esitatakse gümnaasiumi kodukorras. 

 
II. Kujundav hindamine 
(1) 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. Kujundava 

hindamise viise kirjeldatakse ainekavas. 

(2) Õppetunni vältel saab õpilane enamasti suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet ja 

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

kasvatuseesmärkide ja läbivate teemade) kohta. Kogu õppepäeva vältel annavad õpetajad ja 

teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud õpilasele tagasisidet, et toetada õpilase käitumise, 

hoiakute ja väärtushinnangute kujunemist. Kool reageerib juhtumitele, mis on vastuolus 

üldtunnustatud väärtuste ning heade tavadega. 

(3) Õpilane kaasatakse enese ja kaaslaste hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke seada 

ning oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel analüüsida ning tõsta õpimotivatsiooni. 

(4) Kujundava hindamise ühe vahendina kasutatakse õpimappi. Õpimapp õppimise päevikuna 

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

valdkonnapõhiselt, läbivate teemade või üldpädevuste kohta. 

 

III. Teadmiste ja oskuste hindamine kui kokkuvõtvate hinnete alus 
(1) Õpilase teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas õppekavas toodud 

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

õppeteema lõppedes. Ainealaste teadmiste ja oskuste hindamise tulemusi väljendatakse 

numbriliste hinnetega viie palli süsteemis. 

(2) Hindamisel viie palli süsteemis: 

 1) hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks olevatele 

taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid; 

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

saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele 

taotletavatele õpitulemustele; 
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 3) hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks 

olevatele taotletavatele õpitulemustele, kuid esineb puudusi ja vigu; 

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

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemustes esineb olulisi puudusi; 

 5) hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 

saavutatust, kui saavutatud õpitulemustes esineb olulisi puudusi ja areng puudub. 

(3) 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%. 

(4) Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine, mahakirjutamine või plagiaat, 

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

selle tulemust hindega „nõrk. 

(5) Kui õpilane hindelise töö sooritamise tunnist puudub, ei esita tööd või keeldub vastamast, 

hinnatakse teda "x"-ga. Õpetaja teeb e-koolis õpilasele vastavasisulise selgitava märkuse. 

(6) Kui õpilane on saanud hinde asemel märke “x” ja ta ei ole kasutanud võimalust järele vastata 

10 koolipäeva jooksul, hinnatakse õpilase teadmised ja oskused vastavaks hindele „nõrk”. Õpetaja 

teeb vastava paranduse, asendades “x” e-koolis “1”-ga. 

(7) 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 1 kord 

võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks 10 õppepäeva jooksul pärast hinde 

väljapanemist e-kooli. Õpetaja võib õpilase põhjendatud avalduse alusel järeltöö tähtaega 

pikendada. 

 

IV. Õpilase koolist väljaarvamine 

Õpilane arvatakse koolist välja õppenõukogu otsusel:  

1) kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on koolile esitanud sellekohase taotluse;  

2) kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kodukorda; 

3) kui õpilane ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema 

õppeaega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud;  

4) kui õpilane on gümnaasiumis G1-s ja G2-s õppides ühe õppeaasta jooksul saanud kolmes või 

enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetest “nõrgad” või “puudulikud”.  

 
V. Kokkuvõtvad hinded ja gümnaasiumi lõpetamine 
(1) Õpilase õpitulemusi õppeaines hinnatakse kokkuvõtvalt kursusehinnetega viie palli süsteemis 

ning kursusehinnete alusel kooliastmehinnetega viie palli süsteemis. Valik- ja süvendatud 

kursuste hindamisel kasutatakse õpetaja valikul numbrilist hindamist või hinnanguid 

„arvestatud” ja „mittearvestatud”, neid hinnanguid ei teisendata viie palli süsteemi. 

(2) Kokkuvõtvas hindamises arvestatakse ka gümnaasiumi õppekava välist õppimist või tegevust, 

kui õpilane on õigeaegselt esitanud sellekohase avalduse ja asutus on õpet või tegevust 

tõendanud. Koolivälist õpet arvestatakse hinnanguga „arvestatud“. 

(3) Gümnaasiumi lõputunnistuse annab gümnaasium õpilasele: 

 1) kelle kooliastmehinded on vähemalt rahuldavad või valikkursuste puhul rahuldavad või 

arvestatud; 
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 2) kes on sooritanud õppeaine kohustuslikule mahule vastavad eesti keele teise keelena või eesti 

keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid; 

 3) kes on sooritanud vähemalt rahuldavale tulemusele gümnaasiumi koolieksami; 

 4) kes on sooritanud gümnaasiumi jooksul õpilasuurimuse või praktilise töö, välja arvatud kooli 

lõpetamisel eksternina. 

(5) Gümnaasiumi lõpetanuks loetakse ekstern, kes on sooritanud lõikes 3 nimetatud eksamid ning 

aineeksamid nendes kursustes, milles tal puuduvad kursuste hinded või milles ta ei ole tõendanud 

teadmisi ja oskusi varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise kaudu. Eksterni ei hinnata kehalises 

kasvatuses. Gümnaasium loob võimaluse kooli lõpetamiseks eksternina isikule, kes on esitanud 

koolile sellekohase kirjaliku taotluse hiljemalt jooksva õppeaasta 1. novembriks. Kooli 

lõpetamisel eksternina võimaldatakse lõpetajale kooli poolt juhendatud õppetegevust kokku 

vähemalt 15 arvestusliku õppetunni ulatuses. Muus osas toimub õppimine iseseisvalt. 

 (6) Haridusliku erivajadusega õpilasele, kellel nõustamiskomisjoni soovitusel individuaalse 

õppekavaga on vähendatud või asendatud gümnaasiumi õppekavas sätestatud taotletavaid 

õpitulemusi, on lõpetamise aluseks individuaalses õppekavas määratud õpitulemuste saavutatus. 

 

§ 9 Gümnaasiumi koolieksam 
 
(1) Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritab õpilane koolieksami. Koolieksam on komplekseksam, mis 

koosneb kahest kohustuslikust osast, mis sisaldavad küsimusi ja ülesandeid õppekava 

kohustuslikest ainetest, ja ühest osast süvendatud ainete hulgast õpilase valikul. 

(2) Komplekseksamit hinnatakse 5 pallises süsteemis. Hinne kujuneb kõigi eksamiosade 

soorituste summana.  

(3) Komplekseksam kestab 3 astronoomilist tundi.   

(4) Õpilased sooritavad komplekseksami üldjuhul G3 II poolaasta algul, jaanuaris – veebruaris.  

(5) Koolieksami vorm ja aeg kinnitatakse iga õppeaasta algul kooli direktori käskkirjaga. 

 

§ 10 Uurimistöö  ja praktiline töö  

(1) Gümnaasiumi lõpetamiseks koostavalt õpilased uurimis- või praktilise töö. Töö teema ja vormi 

valivad õpilased oma huvidest ja võimetest lähtuvalt ja kooskõlastavad selle uurimistööde 

koordineerijaga G1 II poolaasta lõpuks.  

(2) Uurimistöö või praktilise töö võib teostada nii individuaalselt kui ka grupitööna.  

(3) Uurimis- või praktiline töö võib olla: 

 uurimistöö (katse, katsete seeria, materjalide analüüs, ajalooline ülevaade, probleemi 

lahendamine jms); 

 looming (luuletus, muinasjutt, proosa, kirjandusteoste analüüs, maal, graafika, muusika, 

näitus, väljapanek jms); 

 toode (ese, mudel, makett, skeem, arvutiprogramm vm käsitöötoode); 

 pedagoogiline töö (tunni läbiviimine õpetaja rollis, ristsõna, arvutiprogramm, viktoriin, 

õpetlik mäng vm õppevahend). 

(4) Uurimis- või praktilist tööd juhendavad kooli direktori poolt juhendajateks kinnitatud 

õpetajad. Juhendaja:  

 pakub välja töö teemasid,  

 aitab püstitada töö eesmärke ja kavandada töö struktuuri,  

 aitab koostada töö valmimise ajakava,  
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 suunab õpilasi infoallikate ja kirjanduse otsingul,  

 kontrollib uurimus- või praktiline töö valmimise kulgu ja vastavust nõuetele. 

(5) Õpilane või grupp  

 koostab töö projekti ja esitab selle juhendajale kinnitamiseks,  

 otsib ja töötab läbi vajaliku kirjanduse ja infoallikad,  

 koostab töö vastavalt tööle esitatud sisulistele nõuetele,  

 annab juhendajale infot töö valmimise käigust vastavalt projektis kinnitatud ajakavale ja 

arutab temaga uurimise ja tegevuse käigus tekkinud küsimusi,  

 vastutab töös esitatud andmete õiguse eest,  

 vormistab töö vastavalt vormistusnõuetele. 

(6) Õpilane või grupp kaitseb oma tööd direktori poolt kinnitatud komisjoni ees, üldjuhul G2 II 

poolaastal. Kui uurimis- või praktiline töö on seotud loomingu või tegevuse esitlemisega, siis tuleb 

töö kaitsmise aeg ja koht uurimistööde koordineerijaga eelnevalt kokku leppida. Uurimistöö 

kaitsmisena arvestatakse töö edukat esitlust koolidevahelisel vms taseme konverentsil. 

(7) Uurimis- ja praktilist tööd hindab direktori käskkirjaga määratud oponent ja tööd ning esitlust 

komisjon, kes annab ka koondhinnangu. Hinnang antakse 5palli süsteemis. Kui hinne on 

“mitterahuldav”, põhjendab kaitsmiskomisjon seda otsust kirjalikult. Uurimistööde koordineerija 

ja “mitterahuldava” hinde saanud uurimistöö autor teevad uue uurimisplaani ja kavandavad töö 

parandamise tähtajad. 

(8) Töö teema ja hinne kantakse gümnaasiumi lõputunnistusele. 
(9) Uurimis- ja praktilise töö koostamise juhendi, teemad, juhendajad ja ajakava kinnitab kooli 

direktor oma käskkirjaga iga õppeaasta I poolaastal. 

 

§ 11 CertiLingua sertifikaadi taotlemine 

(1) Gümnaasium taotleb Haridus- ja Teadusministeeriumilt CertiLingua võrgustiku kooli staatust, 

mis annab õiguse taotleda CertiLingua Mitmekeelse Euroopa ja rahvusvaheliste oskuste 

kvaliteedimärki. 

(2) CertiLingua sertifikaati saab taotleda gümnaasiumi õppekava läbinud õpilane, kui ta on 

sooritanud kahes emakeelest erinevas keeles eksami B2 tasemel; osalenud rahvusvahelist 

suhtlust sisaldavas projektis ja koostanud selle põhjal uurimistöö; tõestanud Euroopa 

kompetentsi olemasolu nõutaval tasemel ning õppinud emakeelest erinevas keeles vähemalt 94 

tundi ehk 3 kursust.  

(3) Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpilane, kes taotleb gümnaasiumi lõpetamisel CertiLingua 

sertifikaadi omistamist,  

 on õppinud eestikeelseid aineid vähemalt 57 kursuse ulatuses vastavalt riiklikele 

gümnaasiumi lõpetamise tingimustele; 

 sooritab eesti keele kui teise keele eksami B2 tasemel vastavalt riiklikele gümnaasiumi 

lõpetamise tingimustele; 

 sooritab võõrkeele eksami B2 tasemel vastavalt riiklikele gümnaasiumi lõpetamise 

tingimustele; 

 valib uurimis- või praktilise töö teema, mis on seotud rahvusvahelist suhtlust sisaldavas 

projektis osalemisega või koostab gümnaasiumi uurimistöö nõuetele vastavale tööle lisaks 

SertiLingua nõuetele vastava uurimistöö; 

 sooritab koolieksamile lisaks Euroopa kompetentsi tõendava eksamiosa; 

 kasutab Euroopa keelemappi oma võõrkeelteõppe toetuseks. 
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(4) CertiLingua taotluse esitab õpilane kooli juhtkonnale G2 õppeaasta algul. 

 

§ 12 Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldus ja tugiteenuste 

rakendamine  

(1) Haridusliku erivajadusega on õpilane, kelle eriline andekus, õpiraskused, terviserike, puue, 

käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemal viibimine, kooli õppekeelte ebapiisav 

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

õppekeskkonnas (õppevahendid, õpperuumid, suhtluskeel, tugipersonal, spetsiaalse 

ettevalmistusega pedagoogid jms) või taotletavates õpitulemustes. Õpilaste hariduslikud 

erivajadused kirjeldatakse ära ja valitakse õppetöö toetamise vormid TAGi TUGIkeskuse 

spetsialistide, klassijuhatajate ja aineõpetajate koostöös. 

(2) Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamiseks kasutatakse gümnaasiumis järgmisi 

töövorme: 

 õpiabi ainetunnis – diferentseeritud õpetamine, jõukohane õppevara; 

 konsultatsioonid ja järeleaitamine; 

 individuaalne õppekava; 

 ainealane õpiabiplaan; 

 õpiabirühmad; 

 koduõpe; 

 aine õpetamine tasemerühmades; 

 psühholoogiline nõustamine ja abi; 

 sotsiaalpedagoogiline nõustamine ja abi; 

 tugiisiku abi; 

 huvitegevus. 

(3) Hariduslike erivajadustega õpilasele koostatakse vastavalt vajadusele individuaalne 

õppekava. Õpilase iseärasusi arvestades kasutatakse tema õpetamisel sobilikke pedagoogilisi ja 

eripedagoogilisi meetodeid. Erilist tähelepanu pööratakse õpilase praktiliste oskuste ja teadmiste 

ning sotsiaalsete kogemuste   omandamisele. 

(4) Kui gümnaasiumis õpib vene keelest erineva kodukeelega õpilane või välisriigist saabunud 

õpilane, kelle vene- ja eestikeelse õppe kogemus põhikoolis on olnud lühem kui kolm õppeaastat, 

korraldab kool õpilasele õppetöö individuaalse õppekava alusel. 

(5) Kui kooli asub õppima eesti õppekeelega põhikooli lõpetanud, võimaldatakse talle eesti keele 

kui emakeele õpeta ja eestikeelset aineõpet individuaalkorras, kui vastavates ainetes ei kogune 

12liikmelist õpirühma.  

(6) Andekatele õpilastele võimaldatakse individuaalõpet, tehes neile muudatusi või kohandusi 

õppeajas, õppe sisus, õppeprotsessis või õpikeskkonnas. Andekate õpilaste õpet toetatakse ka 

õppeainete tasemerühmades õpetamise kaudu. Kool toetab õpilaste õpet Tartu Ülikooli 

Teaduskoolis.  

(7) Gümnaasiumiõpinguid individuaalset õppekava alusel võimaldatakse haridusliku 

erivajadusega õpilasele, kellele on nõustamiskomisjoni soovitusel riiklikus õppekavas sätestatud 

õpitulemusi vähendatud või asendatud või kohustusliku õppeaine õppimisest vabastatud.  

(8) Tervislikel põhjustel koduõppel olevale õpilasele koostatakse individuaalne õppekava ning 

tema õppekoormust vähendatakse kuni kaheksa kursuse võrra iga arvestusliku koduõppel 

viibitud õppeaasta kohta. 
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§ 13 Karjääriõppe ja nõustamise korraldamine  

(1) Karjääriõpetuse eesmärgiks on aidata õpilasel kujuneda isiksuseks, kellel on valmisolek 

elukestvaks õppeks, erinevate rollide täitmiseks muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ja oma 

elukäigu kujundamiseks teadlike otsuste kaudu, sh mõistlike karjäärivalikute tegemiseks. 

(2) Karjääriõpe on läbiva teemana käsitletav gümnaasiumiastme kõigis õppeainetes. 

Karjäärialaste teadmiste arendamiseks kasutatakse erinevaid tegevusi: valikaine 

“Karjääriplaneerimine”, karjääripäevad ja –tunnid; külalisesinejate kutsumine; õppekäigud 

ettevõtetesse; töövarjupäevad; osalemine infomessidel; karjääriinfo vahendamine erinevate 

kanalite kaudu; koostöö Tartu Kutsehariduskeskuse jt asutustega; koostöö Rajaleidja keskusega 

jms. 

(3) Klassijuhataja vastutab karjääriõppe toimumise, järjepidevuse ja süsteemsuse eest, 

korraldades õpilaste teavitamist edasiõppimisvõimalustest ja tööturu üldistest suundumustest. 

Tema korraldab ka õpilaste karjäärialase nõustamise kättesaadavuse. 

(4) Klassijuhatajaid nõustab, vahendab karjääriinfot ja korraldab temaatilisi üritusi kõigis 

kooliastmetes karjäärikoordinaatori ülesannetes õpetaja, kelle määrab direktor oma käskkirjaga.   

 
§ 14 Õpilaste ja lastevanemate teavitamine ja nõustamine  

(1) Gümnaasium tagab õpilasele ja lapsevanematele võimaluse saada õppekorralduse kohta 
infot ja nõuandeid. 
(2) Kooli kodulehel on kättesaadavad gümnaasiumi tegevust reguleerivad dokumendid: Tartu 
Annelinna Gümnaasiumi arengukava, õppekavad, kooli üldtööplaan, valdkonnakeskuste tööplaanid, 
kodukord, töökorralduse reeglid ja kooli päevakava ning muu koolitööd reguleeriv info. Operatiivne 
info edastatakse õpilastele ja lapsevanematele e-kooli, M-klassijuhataja ja klasside listide kaudu.   
(3) Klassijuhatajad ja aineõpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse 

korral kohandavad õpet vastavalt õpilase vajadustele. Õpilase võimete ja annete kõrgeimale 

võimalikule tasemele arendamiseks selgitatakse gümnaasiumis välja õpilase individuaalsed 

õpivajadused, valitakse sobivad õppemeetodid ning vajadusel korraldatakse diferentseeritud 

õpet tasemerühmades või individuaalselt. Gümnaasiumis võimaldatakse õpilasele, kellel tekib 

ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, täiendavat pedagoogilist 

juhendamist väljaspool õppetunde. 

(2) Klassijuhataja, aineõpetaja, TAGi TUGIkeskuse spetsialistid ja kooli juhtkond nõustavad 

vajaduse korral õpilase vanemaid õpilase arengu toetamises ja kodus õppimises. 

(3) Klassijuhataja, aineõpetaja, TAGi TUGIkeskuse spetsialistid ja kooli juhtkond teavitavad 

õpilasi ja vanemaid edasiõppimisvõimalustest ning tagavad õpilastele karjääriteenuste 

(karjääriõpe, -info või -nõustamine) kättesaadavuse. 

(4) Klassijuhataja, aineõpetaja, TAGi TUGIkeskuse spetsialistid ja kooli juhtkond tagavad õpilasele 

ning vanematele teabe kättesaadavuse õppe ja kasvatuse korralduse kohta ning juhendamise ja 

nõustamise õppetööd käsitlevates küsimustes. Peamised õppeteemad, vajalikud õppevahendid ja 

-vara, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse õpilasele teatavaks kooliaasta ja iga 

kursuse algul e-kooli vahendusel, klassi, kooliastme ja kooli lapsevanemate koosolekul ja 

individuaalsete konsultatsioonide käigus. 

(5) Kõigi pedagoogiliste töötajate kõnetundide ja konsultatsioonide ajad on kooli koduleheküljel. 

 

 § 15 Õpetajate koostöö  ja töö planeerimise põhimõtted  
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(1) Õpetajad kuuluvad vastavalt õpetatavatele ainetele valdkonnakeskustesse, kus kavandatakse 

õpetajate vaheline metoodiline koostöö, töö õpilastega ja ürituste korraldamise põhimõtted ning 

koostatakse plaan õppeaastaks. 

(2) Valdkonnakeskused teevad omavahel koostööd kooli üldtööplaanis kavandanud eesmärkide 

saavutamiseks. 

(3) Ülekooliliste ja laiemate projektide teostamiseks luuakse kooli direktori käskkirjaga või 

suulisel kokkuleppel ühekordsed projektimeeskonnad. 

(4) Õpetajad juhinduvad õppetöö kavandamisel gümnaasiumi õppekava üldosast ja ainekavadest.  

 

§ 16 Kooli õppekava uuendamine ja täiendamine  

(1) Gümnaasiumi õppekava uuendamine või täiendamine toimub taotluse alusel, mis tuleb esitada 

kooli direktorile koos ettepanekute ja põhjendustega. Gümnaasiumi õppekava uuendamist ja 

täiendamist võib taotleda iga asjast huvitatud isik. 

(2) Kui gümnaasiumi õppekava uuendamise või täiendamise vajadus on tingitud muudatustest 

õigusaktides, siis algatab gümnaasiumi õppekava muutmise kooli direktor. 

(3) Kui gümnaasiumi õppekava muutmise 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 gümnaasiumi õppekava 

muudatused. 

(4) Gümnaasiumi õppekava muudatused tuleb töörühmal ette valmistada õppekava uuendamise 

või täiendamise eelnõuna. Gümnaasiumi õppekava uuendamise või täiendamise eelnõu peab 

olema kooskõlas kehtivate õigusaktidega. 

(5) Kooli direktor esitab gümnaasiumi õppekava uuendamise või täiendamise eelnõu enne 

kehtestamist arvamuse andmiseks hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. 

Gümnaasiumi õppekava kehtestab kooli direktor oma käskkirjaga. 

(6) Gümnaasiumi õppekava avalikustatakse kooli veebilehel ja kooli raamatukogus. 

(7) Gümnaasiumi 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. 

 


