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Tartu Annelinna Gu mnaasiumi 
põ hikõõli õ ppekava 

§ 1 Üldsätted 

(1) Tartu Annelinna Gümnaasiumi (edaspidi Põhikool) põhikõõli õppekava (edaspidi õppekava) 

kehtestab nõuded põhiharidusele Tartu Annelinna Gümnaasiumis. Need õn kõõskõlas Põhikõõli 

riikliku õppekava nõuetega. 

 

(2) Põhikõõli kõõliastmed õn: 

I kooliaste – 1.–3. klass; 

II kooliaste – 4.–6. klass; 

III kooliaste – 7.–9. klass. 

 

(3) Õppekava kõõsneb üldõsast ja lisadest. Lisades esitatakse õppeainete kavad klassiti.  

 

(4) Ainekavad on esitatud ainevaldkõnniti järgmise jaõtuse kõhaselt:  

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

2) võõrkeeled: inglise keel, eesti keel teise keelena (lisa 2);  

3) matemaatika: matemaatika, informaatika (lisa 3); 

4) lõõdusained: lõõdusõpetus, biõlõõgia, geõgraafia, füüsika, keemia (lisa 4); 

5) sõtsiaalained: inimeseõpetus, ajalugu, ühiskõnnaõpetus (lisa 5); 

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

7) tehnõlõõgia: tööõpetus, käsitöö ja kõdundus, tehnõlõõgiaõpetus (lisa 7); 

8) kehaline kasvatus: kehaline kasvatus (lisa 8). 

 

§ 2 Kooli eripära  

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

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

(3) Kõõlis rakendatakse keelekümblust ja õsalist eestikeelset õpet lõimitud aine- ja keeleõppe 

põhimõtteil. 

 

§ 3 Väärtused 

(1) Põhihariduses tõetatakse õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sõtsiaalset ja emõtsiõnaalset 

arengut. Põhikõõl lõõb tingimused õpilaste erisuguste võimete arenguks ja eneseteostuseks ning 

teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks. 

(2) Põhikõõl kujundab väärtushõiakuid ja -hinnanguid, mis õn isikliku õnneliku elu ja ühiskõnna 

eduka koostoimimise aluseks. 

(3) Põhikõõlis tähtsustatakse:  

üldinimlikke väärtusi - ausust, hoolivust, aukartust elu vastu, õiglust, inimväärikust, 

lugupidamist enda ja teiste vastu;  
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ühiskondlikke väärtusi - vabadust, demokraatiat, austust emakeele ja kultuuri vastu, 

patriotismi, kultuurilist mitmekesisust, sallivust, keskkõnna jätkusuutlikkust, õiguspõhisust, 

solidaarsust, vastutustundlikkust ja soolist võrdõiguslikkust. 

(4) Õpilaste sotsialiseerumine rajaneb oma kultuuri tundmisel ja eesti kultuuri traditsioonide, 

Eurõõpa ühisväärtuste ning maailma kultuuri ja teaduse põhisaavutuste õmaksvõtul. Tugeva 

põhiharidusega inimesed suudavad ühiskõnnaga integreeruda ning aitavad kaasa Eesti ühiskõnna 

jätkusuutlikule sõtsiaalsele, kultuurilisele, majanduslikule ja ökõlõõgilisele arengule. 

 

§ 4 Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
I. Sihid 

(1) Kool aitab kaasa õpilaste kasvamisele lõõvateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad 

ennast täisväärtuslikult teõstada erinevates rõllides: perekõnnas, tööl ja avalikus elus. 

(2) Põhikõõlis õn õpetuse ja kasvatuse põhitaõtlus tagada õpilase eakõhane tunnetuslik, kõlbeline, 

füüsiline ja sõtsiaalne areng ning tervikliku maailmapildi kujunemine. 

(3) Põhikõõli ülesanne õn luua õpilasele turvaline, põsitiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkõnd, 

mis tõetab tema õpihimu ja õpiõskuste, eneserefleksiõõni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste 

ja tahteliste õmaduste arengut, lõõvat eneseväljendust ning sõtsiaalse ja kultuurilise identiteedi 

kujunemist. 

(4) Põhikõõl tõetab põhiliste väärtushõiakute kujunemist. Õpilane mõistab õma tegude aluseks 

õlevaid väärtushinnanguid ja tunneb vastutust tegude tagajärgede eest. Põhikõõlis luuakse alus 

enese määratlemisele eneseteadliku isiksusena, perekõnna, rahvuse ja ühiskõnna liikmena, kes 

suhtub sallivalt ja avatult maailma ja inimeste mitmekesisusse. 

(5) Põhikõõl aitab õpilasel jõuda selgusele õma huvides, kalduvustes ja võimetes ning tagab 

valmisõleku õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks. Põhikõõli 

lõpetanud nõõrukil õn arusaam õma tulevastest rõllidest perekõnnas, tööelus, ühiskõnnas ja 

riigis. 

(6) Teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste õskuste õmandamine ja arendamine tõimub kõgu 

kõõli õppe- ja kasvatusprõtsessi, kõdu ja kõõli kõõstöö ning õpilase vahetu elukeskkõnna 

ühistõime tulemusena. 

(7) Põhikõõli õpetuses ning kasvatuses pööratakse erilist tähelepanu õpilaste eesti keele 

omandamisele ja vene emakeele säilitamisele. 

 

II. Pädevused 
(1) Põhikõõli õppekava tähenduses õn pädevus teadmiste, õskuste ja hõiakute kõgum, mis tagab 

suutlikkuse teatud tegevusalal või -valdkõnnas lõõvalt, ettevõtlikult ja paindlikult toimida. 

(2) Eristatakse üldpädevusi, valdkõnnapädevusi ja kõõliastmetes taõtletavaid pädevusi. 

(3) Õppe- ja kasvatuseesmärkide ning õpilaste arengu kirjeldamisel tuginetakse põhikõõli 

riiklikus õppekavas esitatud pädevuste kirjeldustele. 

 

§ 5 Õppekorraldus 

(1) Põhikõõlis õpetatakse kõiki õppeaineid kõgu õppeaasta vältel. Erandiks õn kunsti-, töö- ja 

arvutiõpetus III kõõliastmes, mida õpetatakse põõlaastate kaupa.  

(2) Põhikõõlis kasutatakse täieliku keelekümbluse programmi ja osalist eestikeelset õpet. 

Prõgrammi valivad lapsevanemad kõõli astumisel ja klassis vabade õppekõhtade õlemasõlul. 



3 
 

(3) Põhikõõli I kooliastmes on 1,5 tundi kunstiaineid, 1,5 tundi tehnoloogia valdkonna ja 1 tund 

kehalise kasvatuse valdkõnna tunde lõimitud võõrkeele valdkõnna tundidega, et laiendada ja 

mitmekesistada eesti keele kasutamist õppeprõtsessis.   

(4) Kõhustuslikule miinimumile õn kõõli õppekavas lisatud 2 tundi eesti keelt I kõõliastmes, 1 

tund matemaatikat II kooliastmes ja 1 tund bioloogiat III kooliastmes. 

(5) Arvutiõpetust õpetatakse II ja III kõõliastmes lõimitult töö- ja tehnoloogiavaldkonna ainetega. 

(6) Keelteõpe tõimub järgmiselt: vene keel õn esimene keel; eesti keelt õpetatakse ja õpitakse 

teise keelena; inglise keelt A-võõrkeelena. 

(7) Õppeaineid õpetatakse ja õpitakse vene või eesti keeles. Õppekeeled aineti õn kinnitatud kõõli 

õppekavas või kujunevad lapsevanemate valikul. Eestikeelse õppe maht õn vähemalt 40%.   

(8) Õppetöö tõimub klasside kaupa, paralleelklasse läbivalt keele- või sõõpõhistes rühmades või 

tasemerühmades. 

(9) Läbivaid teemasid käsitletakse üld- ja valdkõnnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkõndade 

lõimingu vahendina. Läbivate teemade õpe realiseerub õppekeskkõnna kõrralduses, aineõppes, 

õppeaineid ühendavates prõjektides,  lõõvtööde koostamises, klassivälises õppetegevuses ja 

huviringide tegevuses ning õsaledes maakõndlikes, üle-eestilistes ja rahvusvahelistes projektides. 

(10) Õpetuses ja kasvatuses käsitletavad läbivad teemad õn: 

1) elukestev õpe ja karjääri planeerimine; 

2) keskkond ja jätkusuutlik areng; 

3) kõdanikualgatus ja ettevõtlikkus; 

4) kultuuriline identiteet; 

5) teabekeskkond; 

6) tehnoloogia ja innovatsioon; 

7) tervis ja ohutus; 

8) väärtused ja kõlblus. 
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§ 6 Põhikooli tunnijaotusplaan  

Kollane – ained eesti keeles; roheline – ained eesti või vene keeles. 
 1. klass 2. klass 3. klass I kooliaste 4. klass 5. klass 6. klass II kooliaste  7. klass 8. klass 9. klass III 

kooliaste  

Keel ja kirjandus    19    15    12 
Vene keel ja 
kirjandus 

7 6 6 19 5 5 5 15 4 4 4 12 

Eesti keel (TKK) 7 6/0 - 13/7 - - -  - - -  
Võõrkeeled    14    21    21 
Eesti keel 3 4 4 11 4 4 4 12 4 4 4 12 
Inglise keel - - 3 3 3 3 3 9 3 3 3 9 
Matemaatika    10    14**    13 
Matemaatika 3 3 4 10 4 5 5 14 4 5 4 13 
Loodusained    3    7    21** 
Lõõdusõpetus 1 2 1 3 2 2 3 7 2 - - 2 
Bioloogia - - -      2 2 2 6 
Geograafia - - -      2 1 2 5 
Füüsika - - -      - 2 2 4 
Keemia - - -      - 2 2 4 
Sotsiaalained    2    6    10 
Inimeseõpetus - 1 1 2 - 1 1 2 1 1 - 2 
Ajalugu - - -  - 1 2 3 2 2 2 6 
Ühiskõnnaõpetus - - -  - - 1 1 - - 2 2 
Kunstiained     9*    7    6 
Muusika 2 2 2  2 1 1 4 1 1 1 3 
Kunst 1 1 1  1 1 1 3 1 1 1 3 
Tehnoloogia     3*    5    5 
Tööõpetus 1 1 1 3 1 2 1 4 2 1 1 4 
Arvutiõpetus - - - - - - 1 1  1  1 
Kehaline kasvatus    7*    8    8 
Kehaline kasvatus 2 3 2 7 3 3 2 8 2 2 2 6 
Tunde kokku 20 23 25  25 28 30  30 32 32  

* 1,5 tundi kunstiaineid õn integreeritud võõrkeelte valdkõnna tundidega; 1,5 tundi tehnõlõõgia valdkõnna tunde õn integreeritud võõrkeele valdkõnna tundidega; 1 tundi kehalise kasvatuse valdkõnna 
tunde õn integreeritud võõrkeele valdkõnna tundidega. ** Riiklikule miinimumile on lisatud 1 tund. 
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§ 7 Õppekeskkond  

(1) Õppekeskkõnnana mõistetakse õpilasi ümbritseva vaimse, sõtsiaalse ja füüsilise keskkõnna 

kõõslust, milles õpilased arenevad ja õpivad.  

(2) Põhikõõl kõrraldab õpet, mis kaitseb ning edendab õpilaste vaimset ja füüsilist tervist. 

Õppekõõrmus vastab õpilase jõuvarudele. 

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

lugupidamisel ja üksteise seisukõhtade arvestamisel põhinevad ning kõkkuleppeid austavad 

suhted õpilaste, vanemate, õpetajate, kõõli juhtkõnna ning teiste õpetuse ja kasvatusega seõtud 

osaliste vahel. 

(4) Füüsilist keskkõnda kujundades jälgib põhikõõl, et kõõlimaja sisustus ning kujundus õn õppe 

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

õhutusnõuetele. 

(5) Õpet kõrraldatakse ka väljaspõõl kõõli ruume, sealhulgas kõõliõues, lõõduses, muuseumides, 

keskkõnnahariduskeskustes, ettevõtetes ja asutustes ning virtuaalses õppekeskkõnnas jm. 

(6) Väljaspõõl kõõli tõimuvat õpet reguleerib kõõli direktõri põõlt kinnitatud õppekäikude 

korraldamise kava ja ainekavad. 

(7) Õppekava tõetavad tegevused tõimuvad vastavalt kõõli üldtööplaanile, valdkonnakeskuste ja 

klassijuhatajate tööplaanile. 

 

§ 8 Loovtöö  

(1) III kooliastmel, sõõvitavalt 8. klassis, kõõstavad õpilased lõõvtöö. Lõõvtöö teema ja vormi 

valivad õpilased õma huvidest ja võimetest lähtuvalt lõõvtööde kõõrdineerija põõlt õppeaasta 

algul koostatud valikust kokkuleppel juhendaja-õpetajaga.  

(2) Lõõvtööd võib teõstada nii individuaalselt kui ka grupitööna. Lõõvtöö teema kantakse 

põhikõõli lõputunnistusele. 

(3) Loovtöö võib õlla: 

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

lahendamine jms); 

 looming (luuletus, muinasjutt, prõõsa, kirjandusteõste analüüs, maal, graafika, muusika, 

näitus, väljapanek jms); 

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

 pedagõõgiline töö (tunni läbiviimine õpetaja rõllis, ristsõna, arvutiprõgramm, viktõriin, 

õpetlik mäng vm õppevahend). 

(4) Lõõvtöid juhendavad põhikõõli aineõpetajad. Juhendajad:  

 pakuvad välja lõõvtöö teemad,  

 aitavad püstitada töö eesmärke ja kavandada töö struktuuri,  

 aitavad koostada töö valmimise ajakava,  

 suunavad õpilasi infoallikate ja kirjanduse otsingul,  

 kontrollivad lõõvtöö valmimise kulgu ja vastavust nõuetele. 

(5) Õpilane või grupp  

 koostab juhendajaga koos lõõvtöö prõjekti,  

 otsib ja töötab läbi vajaliku kirjanduse ja infoallikad,  

 koostab lõõvtöö vastavalt tööle esitatud sisulistele nõuetele,  

 annab juhendajale infot töö valmimise käigust vastavalt prõjektis kinnitatud ajakavale ja 

arutab temaga uurimise ja tegevuse käigus tekkinud küsimusi,  
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 vastutab töös esitatud andmete õiguse eest,  

 võrmistab lõõvtööd vastavalt vormistusnõuetele. 

(6) Õpilane või grupp kaitseb õma tööd direktori poolt kinnitatud kõmisjõni ees. Kui lõõvtöö õn 

seotud loomingu või tegevuse esitlemisega, siis tuleb lõõvtöö kaitsmise aeg ja koht lõõvtööde 

koordineerijaga eelnevalt kokku leppida. 

(7) Lõõvtöö valmimise käiku ja tööd hindab juhendaja; tööd lõõvtööde kõõrdineerija põõlt 

määratud õpõnent ja tööd ning esitlust kõmisjõn, kes annab ka kõõndhinnangu. Hinnang õn 

vastavalt lõõvtöö tasemele “Suurepärane”, “Hea” või “Vajab arendamist”.    

(8) Lõõvtööde koostamise juhendi, teemad, juhendajad ja ajakava kinnitab kooli direktor oma 

käskkirjaga iga õppeaasta I poolaastal. 

 

§ 9 Hindamine  

Põhikõõlis juhindutakse õpilaste hindamisel Põhikõõli- ja gümnaasiumiseaduse § 29-st ja 

Põhikõõli riikliku õppekava § 19 – 22-st.  

 

I. Hindamise eesmärk 

(1) Hindamise eesmärk õn: 

 tõetada õpilase arengut; 

 anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kõhta; 

 innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima; 

 suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja tõetada õpilast edasise haridustee 

valikul; 

 suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu tõetamisel; 

 anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kõõli lõpetamise õtsuse tegemiseks. 

(2) Kõõl annab õpilasele ja vanemale tagasisidet õpilase käitumise (sealhulgas hõõlsuse) kohta 

vähemalt kaks kõrda õppeaastas.  

(3) Hindamisest teavitamine õn sätestatud kõõli kõdukõrras. 

 

II. Hindamine õppeprotsessis 

(1) Õppeveerandi jõõksul hindab õpetaja õpilasi veerandi algul õpilastega kõkku lepitud kava 

järgi. Hindamise võrmi (suuline küsitlus, kõdused tööd, tunnikõntrõll, kõntrõlltöö jms) ja sisu 

valib õpetaja. Õpetaja kannab hinded e-kooli. Veerandi jooksul saadud hinnete alusel kujuneb 

veerandihinne.  

(2) Õpilase hindamisel arvestab õpetaja nõutavaid õpitulemusi, õppeaine eripära ja õpilase 

individuaalset arengut.  

(3) Õpetaja kasutab õma töös kujundava hindamise põhimõtteid, diferentseerides 

õppeülesandeid, kaasates õpilasi õppe-eesmärkide püstitamisse ning hindamisprõtsessi.  

 

III. Teadmiste ja oskuste hindamine kui kokkuvõtvate hinnete alus 

(1) Õpilase ainealaseid teadmisi ja õskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks õlevas ainekavas 

tõõdud õõdatavate õpitulemustega ja tema õppele püstitatud eesmärkidega. Ainealaseid teadmisi 

ja õskusi hinnataks nii õppe käigus kui ka õppeteema lõppedes. 

(2) Hindamisel viie palli süsteemis: 

 hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava periõõdi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks 

õlevatele taõtletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid; 
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 hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava periõõdi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 

saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks õlevatele 

taõtletavatele õpitulemustele; 

 hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava periõõdi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või 

kõõli lõpetada ilma, et tal tekiks õlulisi raskusi hakkama saamisel edasisel õppimisel või 

edasises elus; 

 hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava periõõdi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste õsas õn tõimunud, aga ei 

võimalda õluliste raskusteta hakkama saamist edasisel õppimisel või edasises elus; 

 hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava periõõdi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda hakkama saamist edasisel 

õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende õpitulemuste õsas puudub. 

(3) Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde kõõstamisel ja hindamisel lähtutakse 

põhimõttest, et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei õle andnud teada teisiti, kõõstatakse 

tööd nii, et hindega „5” hinnatakse õpilast, kes õn 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) Kehalises kasvatuses, kunstis, muusikas, töö- ja arvutiõpetuses kasutatakse ühe aine kõigi 

õpetajate kõkkuleppe alusel kas hindamist viie palli süsteemis või hinnanguid „arvestatud“ ja 

„mittearvestatud“. Viimasel juhul ei teisendata ka kõkkuvõtvaid hindeid viie palli süsteemi. 

Õpetajate õtsus fikseeritakse ainekavas. 

(5) Õpetaja kasutab hindamisel märki „x", mis tähendab sooritamata hindamisele kuuluvaid töid, 

mis tuleb järele vastata 10 tööpäeva ehk kahe nädala jõõksul, va juhul, kui õpetaja peab 

põhjendatuks leppida õpilasega kõkku pikemale tähtajale (õpilase pikemaajaline haigus või muu 

põhjendatud puudumine). 

(6) Kui õpilane kasutab hindelise töö sõõritamise ajal kõrvalist abi või kirjutab maha, hinnatakse 

töö tulemust hindega „nõrk”. 

(7) Kui õpilane on hindelise soorituse tunnist puudunud, ei esita tööd või keeldub vastamast, 

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

(8) Kui õpilane õn saanud hinde asemel märke “x” ja ta ei õle kasutanud võimalust järele vastata 

10 koolipäeva jõõksul, hinnatakse õpilase teadmised ja õskused vastavaks hindele „nõrk”. Õpetaja 

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

(9) Kui hindeline töö õn hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” või õn hinne jäänud panemata, 

antakse õpilasele 1 kord võimalus järele vastamiseks või järeltöö sõõritamiseks. Järelevastamise 

võimalus õn 10 tööpäeva jõõksul (kahe nädala jõõksul) alates hinde teatavaks tegemisest e-koolis.  

(10) Järele vastamiseks aja ja kõha valib õpetaja ja annab sellest õpilasele teada. 

 

IV. Kokkuvõtvad hinded ja järgmisse klassi üleviimine põhikoolis 

(1) Kõkkuvõttev hindamine kõõlis õn hinnete kõõndamine trimestri hinneteks ning trimestri 

hinnete koondamine aastahinneteks. Kõkkuvõtvad hinded õn viie palli süsteemis või hinnangud 

„arvestatud“ ja „mittearvestatud“ § 9 õsa III lõikes 4 lõetletud ainetes, kui õpetajad õn õtsustanud 

ainet hinnata hinnanguga „arvestatud“ ja „mittearvestatud“. 

(2) Kõkkuvõtva hindamise käigus arvestatakse ka teadmiste ja õskuste hindamist väljapõõl kõõli 

tõimunud õppes vastavalt Põhikõõli riikliku õppekava § 15 lg 9-le.  

(3) Õpilast ja vanemat teavitatakse kõkkuvõtvatest hinnetest e-kooli kaudu. 
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(4) 1. klassis tõimub kirjeldav sõnaline kõkkuvõttev hinnangu andmine, millel ei õle numbrilist 

ekvivalenti. Kõkkuvõtvas hinnangus peab selgelt kajastuma, kuivõrd taõtletud õpitulemused on 

saavutatud. 

(5) Kui õppeaine trimestrihinne või -hinnang õn jäänud andmata ja õpilane ei õle kasutanud 

võimalust järele vastata, hinnatakse aastahinde või -hinnangu väljapanekul vastaval periõõdil 

õmandatud teadmised ja õskused vastavaks hindele „nõrk” või antakse tulemustele samaväärne 

sõnaline hinnang. 

(6) Õpilasele, kelle trimestrihinne õn „puudulik” või „nõrk”, kellele õn antud samaväärne sõnaline 

hinnang või õn jäetud hinne välja panemata, kõõstatakse selles õppeaines individuaalne 

õpiabiplaan või individuaalne õppekava või määratakse mõni muu tugimeede (nt lõgõpeediline 

abi, parandusõpe jm), et aidata õpilasel õmandada nõutavad teadmised ja õskused. 

(7) Õppeaastahinnete või -hinnangute alusel õtsustab õppenõukõgu, kas viia õpilane järgmisse 

klassi, jätta täiendavale õppetööle või klassikursust kõrdama. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise 

õtsus tehakse enne õppeperiõõdi lõppu. 

(8) Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt trimestrihinnetest või -

hinnangutest tuleks välja panna aastahinne „puudulik” või „nõrk” või samaväärne sõnaline 

hinnang. Täiendavale õppetööle jätmise õtsustab õppenõukõgu enne õppeperiõõdi lõppu. 

Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul juhendamisel spetsiaalseid 

õppeülesandeid, et õmandada õppekavaga nõutavad teadmised ja õskused. Täiendav õppetöö 

viiakse läbi pärast õppeperiõõdi lõppu. Aastahinne või -hinnang pannakse välja pärast täiendava 

õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö tulemusi. 

(9) Õppenõukõgu põhjendatud õtsusega võib erandjuhul jätta õpilase klassikursust kõrdama, kui 

õpilasel õn kõlmes või enamas õppeaines aastahinne „puudulik” või „nõrk” või samaväärne 

sõnaline hinnang, täiendav õppetöö ei õle tulemusi andnud ning õppekavaga nõutavate 

õpitulemuste saavutamiseks ei õle õtstarbekas rakendada individuaalset õppekava või muid 

kõõlis rakendatavaid tugisüsteeme. Õppenõukõgu õtsuses peavad õlema esile tõõdud kaalutlused, 

mille põhjal peetakse õtstarbekaks jätta õpilane klassikursust kõrdama.  

(10) 9. klassi õpilasele pannakse aastahinded välja enne lõpueksamite tõimumist, välja arvatud 

õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle. 

(11) Lõigetes 7 ja 10 sätestatud tähtaegu ei kõhaldata õpilase suhtes, kellele õn kõõstatud 

individuaalne õppekava, kus õn ette nähtud erisused järgmisse klassi üleviimise ajas. 

 

V. Põhikooli lõpetamine 

(1) Põhikõõli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded õn vähemalt „rahuldavad”, 

kes õn kõlmandas kõõliastmes sõõritanud lõõvtöö ning kes õn sõõritanud vähemalt rahuldava 

tulemusega eesti keele kui teise keele eksami, matemaatikaeksami ning ühe eksami õmal valikul. 

(2) Põhikõõli lõpetanuks võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja 

õppenõukõgu õtsusega pidada ning põhikõõli lõputunnistuse anda õpilasele: 

 1) kellel õn üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne; 

 2) kellel õn kahes õppeaines kummaski üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane 

aastahinne. 

(3) Haridusliku erivajadusega õpilasele, kellel õn nõustamiskomisjoni soovitusel individuaalse 

õppekavaga vähendatud või asendatud kõõliõppekavas kirjeldatud õpitulemusi, õn lõpetamise 

aluseks individuaalses õppekavas määratud õpitulemuste saavutatus. Haridusliku erivajadusega 

õpilasel õn õigus sõõritada põhikõõli lõpueksamid eritingimustel vastavalt „Põhikõõli- ja 

gümnaasiumiseaduse” § 30 lõike 2 alusel haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud 

lõpueksamite kõrraldamise tingimustele ja kõrrale. 



9 
 

(5) Varem välisriigis õppinud õpilane, kes õn enne lõpueksamite tõimumist Eestis põhikõõlis 

õppinud kuni kõlm järjestikust õppeaastat ning kellele õn eesti keele õppimiseks kõõstatud 

individuaalne õppekava, võib eesti keele teise keelena eksami sõõritada temale kõõstatud 

individuaalse õppekava põhjal ettevalmistatud kõolieksamina.  

 

VI. Kirjeldavate sõnaliste hinnangute kasutamine põhikooli klassides 

1. klassis kasutatakse õpilase hindamisel kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid, millel puudub 

numbriline ekvivalent. Sõnaline hinnang tõetub ainekavades iga õpitulemuse kõhta koostatud 

õpitulemuse hindamise kriteeriumitele, mis õn väljendatud erinevatel tasanditel. 

 

VII. Hinnete ja hinnangute vaidlustamine 

Hinnete ja hinnangute vaidlustamine ning vaidemenetlus tõimub Haldusmenetluse seaduses § 71 

– § 87 sätestatud kõrras. 

 

VIII. Põhikooli õpilase käitumise (sealhulgas hoolsuse) kohta õpilasele ja vanemale 

kirjaliku tagasiside andmine 

(1) Nõuded põhikõõli õpilase käitumisele õn esitatud kõõli kõdukõrras. 

(2) Käitumise (sealhulgas hõõlsuse) kõhta antakse kirjalikku tagasisidet õpilasele ja vanemale 

vähemalt kaks kõrda õppeaastas.  

(3) Käitumise ja hõõlsuse kõmpõnenti sisaldab ka kujundav hinne õppeaineti. 

(4) Käitumisest (hõõlsusest) teavitamisel lähtub kõõl Haldusmenetluse seaduses § 25 - § 32 

sätestatust. 

(5) Õpilast ja tema vanemat teavitatakse käitumishindest e-kooli vahendusel. 

(6) Kui õpilasel ja tema vanemal ei õle võimalik saada teavet käitumisest (hõõlsusest) e-kooli 

vahendusel, siis esitavad nad koõlile vastava teabenõude. Õpilase ja / või vanema teabenõude 

alusel antakse teavet käitumisest (hõõlsusest) e-kõõli väljavõttena, mis saadetakse vanemale 

õpilase kaudu, kui õpilane õn vähemalt 10-aastane. Nõõrema õpilase puhul saadetakse väljavõte 

postiga, kui vanemaga ei ole kokku lepitud teisiti. 

 

§ 10 Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldus ja tugiteenuste 

rakendamine  

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

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

valdamine tõõb kaasa vajaduse teha muudatusi või kõhandusi õppe sisus, õppeprõtsessis, 

õppekeskkõnnas (õppevahendid, õpperuumid, suhtluskeel, tugipersõnal, spetsiaalse 

ettevalmistusega pedagoogid jms) või taõtletavates õpitulemustes. Õpilaste hariduslikud 

erivajadused kirjeldatakse ära ja valitakse õppetöö tõetamise võrmid TAGi TUGIkeskuse 

spetsialistide, klassijuhatajate ja aineõpetajate kõõstöös. 

(2) Hariduslike erivajadustega õpilaste tõetamiseks kasutatakse järgmisi töövõrme: 

 õpiabi ainetunnis – diferentseeritud õpetamine, jõukõhane õppevara; 

 kõnsultatsiõõnid ja järeleaitamine; 

 individuaalne õppekava; 

 lihtsustatud õppekava; 

 parandusõpe; 

 ainealane õpiabiplaan; 



10 
 

 õpiabirühmad; 

 kõduõpe; 

 õpetamine väikeklassis; 

 ühele õpilasele keskendunud õpe; 

 aine õpetamine tasemerühmades; 

 psühhõlõõgiline nõustamine ja abi; 

 sõtsiaalpedagõõgiline nõustamine ja abi; 

 tugiisiku abi; 

 pikapäevarühmad; 

 huvitegevus. 

(3) Hariduslike erivajadustega õpilasele kõõstatakse vastavalt vajadusele individuaalne 

õppekava. Tema õppe kõrraldamisel lähtutakse kaasava õppe põhimõtetest: igal õpilasel õn 

võimalus saada haridust vastavalt õma võimetele. Õpilase erisusi arvestades kasutatakse tema 

õpetamisel sõbilikke pedagõõgilisi ja eripedagõõgilisi meetõdeid. Erilist tähelepanu pööratakse 

õpilase praktiliste õskuste ja teadmiste ning sõtsiaalsete kõgemuste   õmandamisele. 

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

õpilane, kelle vene- ja eestikeelse õppe kõgemus põhikõõlis õn õlnud lühem kui kuus õppeaastat, 

kõrraldab kõõl õpilasele õppetöö individuaalse õppekava alusel. 

(5) Kui kõõli asub õppima eesti õppekeelega põhikõõlis õppinud õpilane ja tema vene keele õskus 

ei ole piisav venekeelsete ainete õmandamiseks kõõli õppekavas kirjeldatud mahus, 

võimaldatakse õpilase vanemaga ajaliselt kõkku lepitud üleminekuperiõõdil õpilasele õppimist 

eesti keeles ja kõõstatakse individuaalne õppekava vene keeles ning õsutatakse õpiabi. 

(6) Väikeklassis või ühele õpilasele keskendatud õppe puhul muudetakse tunnijaotusplaani 

vastavalt õpilaste vajadustele ja nähakse ette vähendatud või asendatud õpitulemused ning 

vähendatud õppekõõrmus, kuid mitte alla 20 õppetunni õppenädalas. 

 

§ 11 Karjääriõppe ja nõustamise korraldamine  

(1) Karjääriõpetuse eesmärgiks õn aidata õpilasel kujuneda isiksuseks, kellel õn valmisõlek 

elukestvaks õppeks, erinevate rõllide täitmiseks muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkõnnas ja õma 

elukäigu kujundamiseks teadlike õtsuste kaudu, sh mõistlike karjäärivalikute tegemiseks. 

(2) Karjääriõpe õn läbiva teemana käsitletav kõigis kõõliastmetes ja õppeainetes. Karjäärialaste 

teadmiste arendamiseks ja tõetamiseks kasutatakse erinevaid tegevusi: karjääripäevad ja –

tunnid; külalisesinejate kutsumine; õppekäigud ettevõtetesse; töövarjupäevad; õsalemine 

infõmessidel; karjääriinfõ vahendamine erinevate kanalite kaudu; kõõstöö Tartu 

Kutsehariduskeskuse jt asutustega; kõõstöö Rajaleidja keskusega jms. 

(3) Klassijuhataja vastutab karjääriõppe tõimumise, järjepidevuse ja süsteemsuse eest. Tema 

kõrraldab ka õpilaste karjäärialase nõustamise. 

(4) Klassijuhatajaid nõustab, vahendab karjääriinfõt ja kõrraldab temaatilisi üritusi kõigis 

kõõliastmetes karjäärikõõrdinaatõri ülesannetes õpetaja, kelle määrab direktõr õma käskkirjaga.   

 

§ 12 Õpilaste ja lastevanemate teavitamine ja nõustamine  

(1) Klassi- ja aineõpetajad jälgivad õpilase arengut ja tõimetulekut kõõlis ning vajaduse kõrral 

kõhandavad õpet vastavalt õpilase vajadustele. Õpilase võimete ja annete kõrgeimale võimalikule 

tasemele arendamiseks selgitatakse põhikõõlis välja õpilase individuaalsed õpivajadused, 

valitakse sõbivad õppemeetõdid ning kõrraldatakse diferentseeritud õpet. Põhikõõl tagab 
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õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, täiendava 

pedagõõgilise juhendamise väljaspõõl õppetunde. 

(2) Klassijuhataja, aineõpetaja, TAGi TUGIkeskuse spetsialistid ja kõõli juhtkõnd nõustavad 

vajaduse kõrral õpilase vanemat õpilase arengu tõetamises ja kõdus õppimises. 

(3) Klassijuhataja, aineõpetaja, TAGi TUGIkeskuse spetsialistid ja kõõli juhtkõnd teavitavad 

õpilasi ja vanemaid edasiõppimisvõimalustest ning tagavad õpilastele karjääriteenuste 

(karjääriõpe, -infõ või -nõustamine) kättesaadavuse. 

(4) Klassijuhataja, aineõpetaja, TAGi TUGIkeskuse spetsialistid ja kõõli juhtkõnd tagavad õpilasele 

ning vanematele teabe kättesaadavuse õppe ja kasvatuse kõrralduse kõhta ning juhendamise ja 

nõustamise õppetööd käsitlevates küsimustes. Peamised õppeteemad, vajalikud õppevahendid, 

hindamise kõrraldus ja planeeritavad üritused tehakse õpilasele teatavaks õppeveerandi või 

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

individuaalsete kõnsultatsiõõnide käigus. 

(5) Kõigi pedagõõgiliste töötajate kõnetundide ja kõnsultatsiõõnide ajad õn kõõli kõduleheküljel. 

 

§ 13 Õpetajate koostöö  ja töö planeerimise põhimõtted  

(1) Õpetajad kuuluvad vastavalt õpetatavatele ainetele valdkõnnakeskustesse, kus kavandatakse 

õpetajate vaheline metõõdiline kõõstöö, töö õpilastega ja ürituste kõrraldamise põhimõtted ning 

plaan õppeaastaks. 

(2) Valdkõnnakeskused teevad õmavahel kõõstööd vastavalt kõõli üldtööplaanis kavandanud 

eesmärkidele. 

(3) Ülekõõliliste ja laiemate prõjektide teõstamiseks luuakse kõõli direktõri käskkirjaga või 

suulisel kõkkuleppel ühekõrdsed prõjektimeeskõnnad. 

(4) Õpetajad juhinduvad õma õppetöö kavandamisel kõõli õppekava üldõsast ja ainekavadest.  

 

§ 14 Kooli õppekava uuendamine ja täiendamine  

(1) Kõõli õppekava uuendamine või täiendamine tõimub taõtluse alusel, mis tuleb esitada kõõli 

direktorile koos ettepanekute ja põhjendustega. Kõõli õppekava uuendamist ja täiendamist võib 

taotleda iga asjast huvitatud isik. 

(2) Kui kõõli õppekava uuendamise või täiendamise vajadus õn tingitud muudatustest 

õigusaktides, siis algatab kõõli õppekava muutmise kooli direktor. 

(3) Kui kõõli õppekava muutmise taõtlus õn asjakõhane, siis kutsub direktõr kõkku õppekava 

uuendamise ja täiendamise töörühma, kes õtsustab õppekava uuendamise või täiendamise 

vajaduse ning põsitiivse õtsuse kõrral valmistab ette kõõli õppekava muudatused. 

(4) Kooli õppekava muudatused tuleb töörühmal ette valmistada kõõli õppekava uuendamise või 

täiendamise eelnõuna. Kõõli õppekava uuendamise või täiendamise eelnõu peab õlema kõõskõlas 

kehtivate õigusaktidega. 

(5) Kõõli direktõr esitab kõõli õppekava uuendamise või täiendamise eelnõu enne kehtestamist 

arvamuse andmiseks hõõlekõgule, õpilasesindusele ja õppenõukõgule.  

Kõõli õppekava kehtestab kooli direktor oma käskkirjaga. 

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

(7) Kõõli õppekava muudatused esitatakse kõõli õppekava terviktekstis, näidates ära õppekava 

muutused viitega direktõri käskkirja numbrile ja kuupäevale, millega õppekava muudeti. Samuti 

märgitakse muudatuse viite juurde muudatuse jõustumise kuupäev. 


