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Üldsätted 

1. Sinimäe Põhikooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mis on 

koostatud Vabariigi Valitsuse 06.01.2011.a määruse nr 1 “Põhikooli riikliku õppekava” 

alusel.  

2. Sinimäe Põhikooli õppekava koostades lähtutakse kooli arengukavast, pidades silmas 

piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse 

(Sinimäe Põhikooli arengukava, Sinimäe Põhikooli põhimäärus, Sinimäe Põhikooli kodukorra 

alusel).  

3. Sinimäe Põhikooli õppekava terviktekst on kättesaadav veebilehel ja arendusjuhi käes.  

4. Sinimäe Põhikooli õppekavas üldosas esitatakse: 

4.1. üldsätted; 

4.2. õppe- ja kasvatuseesmärgid ning -põhimõtted; 

4.3. tunnijaotusplaan õppeaineti ja aastati, valikkursuste loendid ja valimise põhimõtted 

ning erinevate õppekeelte kasutamine õppeaineti; 

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

kooliastme läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö korraldamise 

põhimõtted ning temaatilised rõhuasetused; 

4.5. ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted; 

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

ekskursioonideks ja õppekäikudeks vajalik aeg); 

4.7. hindamise korraldus; 

4.8. õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldus; 

4.9. õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse 

põhimõtted; 

4.10. karjääriteenuste korraldus; 

4.11. õpetaja töökava koostamise põhimõtted; 

4.12. kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord. 

5. Kooli õppekava terviktekst sisaldab lisaks kooli õppekava üldosale ka ainekavasid.   

Ainekavad on koondatud ainevaldkonniti ja esitatud klassiti. Ainekaval on esitatud viisil, et 

aidata kaasa kujundava hindamise rakendamisele koolis ning lähtuvad väljundipõhise 

õppekava koostamise põhimõttest.   
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6. Ainevaldkonniti koondatud ainekavad esitatakse klassiti järgmiselt: 

6.1. keel ja kirjandus; 

6.2. võõrkeeled; 

6.3. matemaatika; 

6.4. loodusained; 

6.5. sotsiaalained; 

6.6. kunstiained; 

6.7. tehnoloogia; 

6.8. kehaline kasvatus; 

6.9. valikained. 

7. Ainekavade esitamine ainevaldkonniti vähendab õppekavas fragmenteeritust ja suurendab 

integreeritust ainete vahel, andes võimalusi valdkonna-siseseks koostööks. Ainevaldkonna 

pädevus saavutatakse sobiva metoodika ja õppevara valiku kaudu. Ainevaldkonna pädevusi 

kõrvutades saame kooliastme pädevused, mille saavutamist taotleme vastavalt põhikooli 

lõpuks.  

8. Ainekavades esitatud õpitulemused on esitatud õppijakeskses sõnastuses, ning väljenduvad 

õppe lõpuks omandatavates pädevustes. Õpitulemuste saavutatust tuleb õpilasel 

demonstreerida ning nende saavutatust hinnatakse kujundavalt ja/või kokkuvõtvalt. 

Õpitulemus koosneb tegevusest ja teadmuse komponendist ning võib esineda ka määrsõna. 

Tegevus õpitulemuses on esitatud õpiverbi kaudu ja määrab viisi kuidas õpilane 

demonstreerib õpitulemuse saavutatust. Teadmus õpitulemuses väljendab aine sisu. 

Määrsõna õpitulemuses piirab õppimise ulatust, määratleb õppimise taseme, määratleb 

õppija soorituse iseseisvuse astet või viitab kontekstile, milles õppija õpitulemust kasutab.  

9. Koolis lähtutakse põhimõttest, et õppekavas esitatud teemadele pühendatakse arvestatav 

hulg aega, lähenedes teemale mitmetel viisidel, nii et õpilased õpivad õpitut kasutama 

mitmetes situatsioonides. Õpilastel lastakse demonstreerida õpitut võimalikult erinevates 

olukordades ja antakse soorituste kohta tagasisidet tuues välja õpilase tugevaid külgi ja 

vajakajäämisi ning andes soovitusi edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpitulemuse 

omandamist.  

10. Väljundipõhine õppekava toetab mõtteviisi, mille kohaselt keskendutakse 

õpitulemustele/pädevustele ning kujundavale hindamisele. Väljundipõhise õppekava 

mõtteviisi aluseks on mudel, milles on keskne roll üldpädevustel ja valdkonnapädevustel 

ning millele lisanduvad läbivad teemad. Läbivate teemade õpetus realiseerub kogu 

koolipere ühise toimimise kaudu, põhinedes lõimingul ja keskkonna korraldusel.   
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11. Põhihariduse alusväärtused 

11.1. Põhihariduses toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, 

sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Põhikool loob tingimused õpilaste erisuguste 

võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi 

kujunemiseks. 

11.2. Põhikool kujundab väärtushoiakuid ja -hinnanguid, mis on isikliku õnneliku elu ja 

ühiskonna eduka koostoimimise aluseks. 

11.3. Uue põlvkonna sotsialiseerumine rajaneb eesti kultuuri traditsioonide, Euroopa 

ühisväärtuste ning maailma kultuuri ja teaduse põhisaavutuste omaksvõtul. Tugeva 

põhiharidusega inimesed suudavad ühiskonnaga integreeruda ning aitavad kaasa Eesti 

ühiskonna jätkusuutlikule sotsiaalsele, kultuurilisele, majanduslikule ja ökoloogilisele 

arengule. 

12. Sinimäe Põhikooli õppekavas oluliseks peetud väärtuste alusdokumendid 

Kooli 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) ja ühiskondlikke väärtusi (vabadus, demokraatia, austus 

emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna 

jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus).  

13. Keelekümblusõpe tingimused ja kord Sinimäe Põhikoolis 

Keelekümbluskeskus töötab Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Mitte-eestlaste 

Integratsiooni sihtasutuse järelevalve all. Keelekümbluskeskus tegutseb põhimääruse alusel 

ning annab programmi rakendamisest aru oma nõukogule. Sinimäe Põhikool  liitus 

keelekümblusprogrammiga 2005. aastal. 

13.1. Idee ja visioon 

 Mitmekeelsus on paljukultuurilises maailmas toimetuleku võti. 

 Keelekümblusprogrammi lõpetajad tulevad hästi toime Eesti ühiskonnas, säilitades oma 
rahvusliku identiteedi . 

13.2. Sinimäe Põhikooli eripära 

 Sinimäe Põhikool on õppiv, loov ja kiiresti arenev õppeasutus, kus kõik töötajad 

toetavad laste igakülgset arengut.  

 Kool asub looduse vahetus läheduses kolme mäe vahel, mis aitab lastel omandada 

keskkonnaharidust. 

 Õppetöö toimub eesti keeles  varajase keelekümbluse metoodika alusel.  

 Meie väärtustame nii eesti kui ka teiste rahvuste traditsioone. 

 Ühtekuuluvustunnet aitab kujundada kooli moto „Ühel meelel kolmes keeles“ 
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13.3.  Keelekümblus 

Sinimäe Põhikoolis on varane keelekümblus (1.-9.klass)  

13.4. Varane keelekümblus 

Varase täieliku keelekümbluse puhul alustatakse esimeses klassis ning õpitakse kõiki 

õppeaineid eesti keeles. Teise klassi teisel poolaastal hakatakse õppima vene keelt kui 

emakeelt. Neljandast klassist suureneb järk-järgult venekeelsete õppeainete osakaal. 

Viiendas klassis langeb eesti keeles õpitavate ainete osakaal 50%ni. Kui välja arvata 

võõrkeel, on eesti ja vene keeles õpitavate ainete maht sama. 

14.  Keelekümblusest koolis 

 Eestis alustati keelekümbluse kavandamisega 1998. aastal, esimesed 
keelekümblusklassid avati 2000. aastal.  

 Sinimäe Põhikool avas esimesed keelekümblusklassid aastal 2005. 

 Programmi rakendust toetas Vaivara Vallavalitsus. 

 Sinimäe Põhikool liitus keelekümblusprogrammiga aastal 2005, programmide rakendust 
toetasid Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) ja Vaivara Vallavalitsus. 

 Keelekümblusprogramm järgib riiklikku õppekava ja on vanemale, lapsele ja 
haridusasutusele vabatahtlik.  

 Keelekümbluses on samaaegselt tähtsustatud aine, keel ja õpioskused.  

 Programmis on eestikeelse õppe maht vähemalt 60%  

 Sinimäe Põhikool juhindub ühtsetest metoodika põhimõtetest.  

14.1. Keelekümblusprogrammi eesmärk 

Õpilased:  

 jõuavad ea- ja võimetekohaselt edasi kõigis õppeainetes. 

 saavad eesti keelest aru ning räägivad, loevad ja kirjutavad eesti keeles, suudavad 
jätkata õpinguid nii eesti kui ka vene keeles. 

 valdavad vene keelt eakohasel tasemel.  

 säilitavad oma rahvusliku identiteedi ning suhtuvad lugupidamisega teistesse 
kultuuridesse.  

14.2. Õppejaotus 

 Varases keelekümblusprogrammis on õpilased 1. klassist põhikooli lõpetamiseni.  

14.3. Õppevara 

 Ühislugemise raamatute sari. 

 Õpikud ja töövihikud kooliastmeti.  

 Aine- ja keeleõpet siduvad ja õpioskusi arendavad töölehed põhikoolile.  
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14.4. Uuringud 

 Keelekümblusprogrammi kohta on tehtud uuringuid alates 2006. aastast.  

 Koolisisese keelekümbluse 2002–2012. perioodi uurimuse aruanne.  

 Valdav osa keelekümblusklasside õpilastest (87%) on oma valikuga rahu.  

 Pärast 9. klassi lõppu plaanib õpinguid eesti keeles jätkata 79% õpilastest. 

 Keelekümblusprogrammi eelised lapsevanemate arvates: õpilaste keeleoskuse 
paranemine; sujuv üleminek eesti keelele; head õpetajad; õpimeetodid; ekskursioonid ja 
projektid. 

14.5. Õpetajate nõustamine ja selle algatamine 

 Nõustamine on õpetaja professionaalset enesearengut toetav dialoog, mis toetab 
õpetajat õpilas(t)e arenguks soodsate tingimuste kujundamisel ja oma tegevuse 
mõtestamisel.  

 Nõustamine on õpetaja algatatud dialoog, mis suunab teda oma õpetajategevust 
reflekteerima ja analüüsima. Nõustamise kui dialoogi(de) jada aluseks on vastastikused 
kokkulepped. 

 Nõustamine aitab õpetajal saada teadlikumaks oma õpetamisega seotud hoiakutest, 
pedagoogilistest põhimõtetest, eesmärkidest ja tegevustest. Nõustamine toetab 
eneserefleksiooniharjumuse kujunemist ning aitab õpetajal saavutada oma 
igapäevatöös kindlustunnet. 

 Nõustamine toetab õpetajat kutseoskuste arendamisel ja motiveerib teda end 
sihipäraselt täiendama. 

 Nõustamisel tähtsustatakse aine- ja keeleõppe lõimimise ning keelekümblusmetoodika 
põhimõtteid. 

 Nõustamise algatab nõustamist sooviv õpetaja. Nõustamise ajendiks võib olla õpetaja 
soov: 

 mõtestada oma õpetajategevusi ning arendada oma professionaalseid teadmisi ja 
oskusi, omandada uusi tegevusviise;  

 saada tagasisidet oma oskuste, tegevuste või käitumisviiside ning nende mõju kohta;  

 arutleda tunni, teemaplaani, ideekavandi, konspekti, õppematerjali vm üle.  

Iga konkreetse nõustamise sisu on konfidentsiaalne ja nõustaja ei edasta seda teistele 
osapooltele, kui selle kohta ei ole teistsugust kokkulepet nõustatavaga. 
Konfidentsiaalsuskokkulepe puudutab nii suulist kui ka kirjalikku teavet. Nõustamise toimumise 
kohta väljastab nõustaja nõustatavale teatise, millest jääb koopia piirkondlikule keskusele. 
Nõustamine aitab õpetajal ära tunda oma saavutusi, isiklikke tugevaid külgi ning potentsiaali, 
toetab neid oma võimete ja oskuste arendamisel nii, et nad suudaksid elus edasi liikuda 
omaenda valikute, eesmärkide ja väärtushinnangute mõjul.  

 

 Kooli õpetajad saavad nõustamist Eesti nõustamiskeskustest: 

 ÕPETAJATE NÕUSTAMIST KORRALDAVAD EESTIS KOLM NÕUSTAMISKESKUST 
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 Ida-Virumaa nõustamiskeskus – Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Raekoja 2, Narva. 

Piirkondlik koordinaator Polina Frantseva, e-post:  polina.frantseva@ut.ee,  tel: 

7401920 

 Tallinna keskus – Sihtasutus Innove, Lõõtsa 4, Tallinn. 

Piirkondlik koordinaator: Einar Värä, e-post:  einar.vara@innove.ee ; 

 Tartu nõustamiskeskus – Tartu Annelinna Gümnaasium, Kaunase pst 68, Tartu. 

Piirkondlik koordinaator: Diana Joassoone, tel 746 1744, GSM 5647 8265 

  

mailto:polina.frantseva%40ut.ee
mailto:einar.vara%40innove.ee
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Õppe- ja kasvatuseesmärgid ning –põhimõtted 

1. Sinimäe Põhikooli sihiseade 

1.1. Põhikoolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Kool aitab kaasa õpilaste kasvamisele 

loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada 

erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus. 

1.2. Põhikoolis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus tagada õpilase eakohane tunnetuslik, 

kõlbeline, füüsiline ja sotsiaalne areng ning tervikliku maailmapildi kujunemine. 

1.3. Põhikooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav 

õppekeskkond, mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise 

mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning 

sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist. 

1.4. Põhikool toetab põhiliste väärtushoiakute kujunemist. Õpilane mõistab oma tegude 

aluseks olevaid väärtushinnanguid ja tunneb vastutust tegude tagajärgede eest. 

Põhikoolis luuakse alus enese määratlemisele eneseteadliku isiksusena, perekonna, 

rahvuse ja ühiskonna liikmena, kes suhtub sallivalt ja avatult maailma ja inimeste 

mitmekesisusse. 

1.5. Põhikool aitab õpilasel jõuda selgusele oma huvides, kalduvustes ja võimetes ning 

tagab valmisoleku õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks 

õppeks. Põhikooli lõpetanud noorukil on arusaam oma tulevastest rollidest perekonnas, 

tööelus, ühiskonnas ja riigis. 

1.6. Teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine 

toimub kogu kooli õppe- ja kasvatusprotsessi, kodu ja kooli koostöö ning õpilase vahetu 

elukeskkonna ühistoime tulemusena. 

1.7. Eesti kool seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, seepärast 

pööratakse põhikooli õpetuses ja kasvatuses erilist tähelepanu eesti keele õppele.  

1.8. Põhikooli lõpetamisel saavutatavad õpitulemused on kooskõlas 

kvalifikatsiooniraamistiku 3. tasemel kirjeldatud üldnõuetega: õpilasel, kes lõpetab 

põhikooli, on teadmised ainevaldkonnaalaste faktide, põhimõtete, protsesside ja 

üldiste mõistete kohta, kognitiivsed ja praktilised oskused ülesannete täitmiseks ja 

probleemide lahendamiseks, valides ja rakendades põhimeetodeid, töövahendeid, 

materjale ja teavet ning suutlikkus vastutada õppeülesannete täitmise eest, kohandada 

probleemide lahendamisel enda käitumist vastavalt olukorrale.  

2. Pädevused 

2.1. Pädevus on asjakohaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis tagab suutlikkuse 

teatud tegevusalal või -valdkonnas tulemuslikult toimida. Pädevused jagunevad üld- ja 

valdkonnapädevusteks. 
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2.2. Üldpädevused on aine- ja valdkonnaülesed pädevused, mis on väga olulised inimeseks 

ja kodanikuks kasvamisel. Üldpädevused kujunevad kõigi õppeainete kaudu, ent ka 

tunni- ja koolivälises tegevuses ning nende kujunemist jälgitakse ja suunatakse 

õpetajate ning kooli ja kodu ühistöös. 

2.3. Üldpädevused on: 

1. Väärtuspädevus – suutlikkus 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.  

Väärtuspädevuse kujundamisel keskendutakse järgmistele aspektidele: 

 Alusväärtused on igapäevaselt kõigile kättesaadavad, neid järgitakse tegevuste 

kavandamisel ning erinevaid töövorme kasutades arutatakse õpilastega alusväärtuste 

üle. 

 Õpetajad arutavad tundides õpilastele eakohaselt päevakajalisi sündmusi või ühiskonnas 

ja maailmas esiplaanil olevaid aktuaalseid küsimusi. Arutelusid läbi viies õpetaja käsitleb 

mingi sündmuse, nähtuse või seisukoha erinevaid tahke, demonstreerides teatud 

mõtteviisi: igal nähtusel on mitu põhjendust, igal sündmusel on vähemalt mitu 

tõlgendust, igal seisukohal on vähemalt üks vastandseisukoht.  

 Koolis keskendutakse teiste loomingu väärtustamisele eelkõige õpilaste suutlikkuse 

kujundamise kaudu vältida plagiaati kirjalike tööde koostamisel. Korrektse 

viitamissüsteemi kasutamist kirjalikes töödes jälgivad kõik õpetajad alates juba 

esimesest kooliastmest.  

 Koolis kujundatakse õpilaste ilumeelt ühelt poolt koolis valitseva esteetilise 

õppekeskkonna kaudu. Teisalt järgitakse põhimõtet: eitatavad kirjalikud tööd peavad 

alati olema korrektselt ja esteetiliselt vormistatud.      

2. Sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku 

kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida ühiskonnas 

kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha koostööd teiste 

inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid 

suhtlemisel.  

Sotsiaalse pädevuse kujundamisel keskendutakse järgmistele aspektidele: 

 Vastutustunde kujundamine toimub koolis eelkõige kokkulepete sõlmimise 

kokkulepetest kinnipidamise jälgimise teel. Kokkulepete saavutamine tähendab 

osapoolte ärakuulamist ja teineteisega arvestamist (selle mõistmist, kas kokkulepet on 

võimalik täita) ning kõigi osapoolte kokkuleppega nõustumist. Oluline roll on selle juures 

õpetajatel asjakohases suhtlemises ja kannatlikkusel asju läbi rääkida ning järjekindluses 

kokkulepetest kinnipidamist jälgida.   
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 Demokraatliku mõtteviisi kujundamine õpilastes toimub igapäevase õppe- ja 

kasvatusprotsessi korralduse kaudu. Õppeprotsessi kavandamine on avalik, st õpilased 

peavad veerandi alguses teadma, mida õpitakse, millised on oodatavad õpitulemused, 

kuidas toimub hindamine ning millised on hindamiskriteeriumid. Kõik muutused 

õppeprotsessi käigus arutatakse õpilastega läbi. Välistatud on ootamatud kokkuvõtvad 

hindamised.  

 Õpilasi käsitletakse õppeprotsessis partneritena, õpetajad võtavad veerandi õppeteema 

lõpus neilt tagasisidet õppeprotsessi läbiviimise kohta.  

 Kehtestatud reeglite järgmisel näitavad õpetajad õpilastele ise eeskuju. Õpilastelt ei 

nõuta reeglite täitmist, mida õpetaja ise ei täida. Näiteks, kuna õpilastelt nõutakse 

täpsust tundi tulekul, siis tundi ei hiline ka õpetajad.  

 Eraldi tähelepanu pööratakse kõikides õppeainetes õpilaste koostööoskuste 

arendamisel meeskonnas töötamisel. Kui õpetaja on planeerinud õppemeetodina 

kasutada rühmatööd, siis peale selle läbiviimist järgneb peale rühmatöö tulemuste 

arutelu ka arutelu rühma kui meeskonna toimimise teemal ning tehakse järeldused 

edaspidiseks.  

3. Enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid 

külgi; järgida terveid eluviise; lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega 

seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme. 

Enesemääratluspädevuse kujundamisel keskendutakse järgmistele aspektidele:  

 Kõikides õppeainetes kasutatakse kujundava hindamise raames õpilaste 

enesehindamist, mille käigus õpilased õpivad määratlema enda tugevaid ja nõrku külgi 

ning kavandama parendustegevusi.  

 Õpilastega läbiviidavad arenguvestlused põhinevad õpilaste eneseanalüüsil, mille 

aluseks  on õpimapp. Õpimapp õppimise päevikuna sisaldab nii õppetöid kui ka tööde 

analüüsi ja tagasisidet õpetajalt ja kaasõpilastelt.  

 Kõikide õpilaste poolt koostatud kirjalikud tööd peavad sisaldama kirjalikku tagasisidet 

soorituse tugevuste ja nõrkuste kohta. Tagasisidet  võib saada eelnevalt teadaolevate 

kindlate kriteeriumide põhjal õpetajalt, kaaslastelt või ka eneseanalüüsi korras.   

4. Õpipädevus – suutlikkus 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.  

Õpipädevuse kujundamisel keskendutakse järgmistele aspektidele:  

 Kõikides õppeainetes keskendutakse ühe olulisema õpipädevuse komponendi, 

funktsionaalse lugemisoskuse arendamisele. Eelkõige kujundatakse õpilastel oskusi leida 

informatsiooni teatmeteostest ja Internetist. Õpikuid käsitletakse koolis ühe 
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teatmeteose liigina. Järgitakse põhimõtet, et õpitulemuste saavutatuse kontrollimisel 

võivad õpilased, sõltuvalt õpitulemusest, kasutada vajalikke abimaterjale või vahendeid.  

 Õpiraskuste esinemisel koostatakse esmase õpiabimeetmena  õpilase ja õpetaja 

koostöös õpilasele kirjalik individuaalne arenguplaan raskustest ülesaamiseks. 

Individuaalne arenguplaan on õpilase ja õpetaja vabatahtlik kokkulepe ja on suunatud 

õpetaja konsultatsiooniaja  tulemuslikumaks ärakasutamiseks.  

5. Suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja 

suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista teabe- ja 

tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja 

sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt.  

Suhtluspädevuse kujundamisel keskendutakse järgmistele aspektidele:  

 Kõikides klassiruumides ja õppetundides on võimalik kasutada 

õigekeelsussõnaraamatuid ja võõrsõnade leksikoni. Õpetajad suunavad õpilasi neid 

järjekindlat kasutama.  

 Eraldi tähelepanu pööratakse õpilaste esinemisalase pädevuse kujunemisele. Järgitakse 

kahte peamist printsiipi: esinemine klassi ees on õpilasele vabatahtlik ja õpilane peab 

saama enne esinemist õpetajapoolset juhendamist ning peale esinemist personaalset 

tagasisidet. See, kas õpilased on valmis vabatahtlikult klassi ees esinema, sõltub eelkõige 

sellest, millise vaimse ja sotsiaalse õppekeskkonna  õpetaja on suutnud luua. Õpilasi ei 

tohi panna vastu nende tahtmist esinemissituatsiooni, vaid neid tuleb juhendada ja 

toetada nii, et nad on valmis ise esinema.  

 Õpilastel kujundatakse oskused anda kaasõpilastele konstruktiivset  kirjalikku ja suulist 

tagasisidet. Tagasiside andmine toimub õpetaja juhendamisel, mille käigus järgitakse 

konstruktiivse tagasiside andmise reegleid.  

6. Matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning 

meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades. 

Matemaatikapädevuse kujundamisel keskendutakse järgmistele aspektidele:  

 Kõikides ainetes pööratakse tähelepanu matemaatiliste esitusviiside (näiteks 

diagrammid) kasutamisele oma aines. Eraldi pööravad kõik õpetajad tähelepanu oma 

ainest ja õpilaste vanusest tulenevalt statistiliste andmetöötluse erinevatele 

meetoditele.  

 Kõikides ainetes pööratakse tähelepanu õppeaines sisemiste seoste nägemisele ja 

esiletoomisele. Selleks kasutavad õpetajad Mõistekaardi meetodit. 

7. Ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi 

ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; 

seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada 

tulemuste eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske. 
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Ettevõtlikkuspädevuse kujundamisel keskendutakse järgmistele aspektidele:  

 Tundides kasutatakse kogemusõppel põhinevaid aktiivõppe meetodeid, mis 
võimaldavad simuleeritud olukordades ennast proovile panna ja õpitud teadmisi ja 
oskusi rakendada.  

 Õppeprotsessis kavandatakse ühe aine piires, kui ka õppeainete vahelisi 
projektipõhiseid õppemeetodeid, kus õpilased peavad meeskonnana saavutama 
tulemused. 

 Tunnivälised üritused kavandatakse projektipõhisena, kuhu kaastakse õpilased ning 
järgitakse kõiki projektijuhtimise reegleid.  

8. Digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti 

muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes; 

leida ja säilitada digivahendite abil infot ning 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. 

2.4. Lähedase eesmärgiseade ja õppesisuga õppeained moodustavad ainevaldkonna.   

Ainevaldkonna peamine eesmärk on vastava valdkonnapädevuse kujunemine, mida 

toetavad õppeainete eesmärgid ja õpitulemused. Valdkonnapädevuse kujunemist 

toetavad ka teiste ainevaldkondade õppeained ning tunni- ja kooliväline tegevus.  

1) Ainevaldkond “Keel ja kirjandus” 

Õpilaste väärtuspädevuse kujundamisel on ainevaldkonnal väga oluline koht, 

arvestades kirjanduse kui kunstiaine spetsiifikat. Kirjandusõpetuses on peamine rõhk 

kõlbeliste ja esteetilis-emotsionaalsete väärtuste ning kultuuriväärtuste kujunemisel 

loetavate ilukirjandus- ja aimetekstide alusel. Ka keeleõpetus rõhutab vaimseid ja 

kultuuriväärtusi: keelt kui rahvuskultuuri kandjat, keeleoskust kui inimese identiteedi 

tähtsat osa. Keeleõpetus väärtustab funktsionaalset kirjaoskust ning teadlikku kriitilist 

suhtumist teabeallikatesse, sh meediasse. 

Keele- ja kirjandusõpetus arendavad olulisi õpipädevusi: kuulamis- ja lugemisoskust, eri 

liiki tekstide mõistmist, fakti ja arvamuse eristamist, eri allikatest teabe hankimist ja 

selle kriitilist kasutamist, eri liiki tekstide koostamist ning oma arvamuse kujundamist 

ja sõnastamist. 

Ainevaldkonna õppeained toetavad sotsiaalse pädevuse kujunemist, avardades õpilase 

maailmapilti ja ettekujutust inimsuhetest ning kujundades suhtluspädevust: suulise ja 

kirjaliku suhtluse oskusi, suhtluspartneri arvestamist ning sobiva käitumisviisi valikut, 

oma seisukohtade esitamise ja põhjendamise oskust. 

Enesemääratluspädevuse ja ettevõtlikkuspädevuse ning vastutustunde kujunemist 

toetatakse nii meedia- ja kirjandustekstidest kui ka õpilaste igapäevaelust lähtuvate 
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eakohaste probleemide arutamise, seisukohavõtu ja lahenduste otsimisega nii keele- ja 

kirjandustundides kui ka loovtöödes. Enesekohase ja ettevõtlikkuspädevuse 

kujunemist soodustab õpilaste osalemine projektides, mis eeldavad õpilaste 

omaalgatust ja aktiivsust ning keele- ja kirjandusteadmiste rakendamist ning 

täiendamist eri allikatest. 

2) Ainevaldkond “Võõrkeeled”   

Väärtuspädevust toetatakse õpitavaid keeli kõnelevate maade kultuuride 

tundmaõppimise kaudu. Õpitakse mõistma ja aktsepteerima erinevaid 

väärtussüsteeme, mis lähtuvad kultuurilisest eripärast. 

Sotsiaalne pädevus annab võimaluse ennast ka võõrkeeltes edukalt teostada. 

Erinevates igapäevastes suhtlussituatsioonides toimetulekuks on lisaks sobivate 

keelendite valikule vaja teada õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade kultuuritausta ja 

sellest tulenevaid käitumisreegleid ning ühiskonnas kehtivaid tavasid. Seetõttu on 

sotsiaalne pädevus tihedalt seotud väärtuspädevusega. Sotsiaalse pädevuse 

kujundamisele aitab kaasa erinevate õpitöövormide kasutamine (nt rühmatöö, 

projektõpe) ning aktiivne osavõtt õpitava keelega seotud kultuuriprogrammidest. 

Enesemääratluspädevus areneb võõrkeeleõppes kasutatavate teemade kaudu. 

Iseendaga ja inimsuhetega seonduvat saab võõrkeeletunnis käsitleda arutluste, 

rollimängude ning muude õpitegevuste kaudu, mis aitavad õpilastel jõuda iseenda 

sügavama mõistmiseni. Oma tugevate ja nõrkade külgede hindamine on tihedalt 

seotud õpipädevuse arenguga. 

Õpipädevust kujundatakse pidevalt erinevaid õpistrateegiaid rakendades (nt teabe 

otsimine võõrkeelsetest allikatest, sõnaraamatu kasutamine). Olulisel kohal on 

eneserefleksioon ning õpitud teadmiste ja oskuste analüüsimine (nt Euroopa 

keelemapi põhimõtetest lähtuvalt).  

Suhtluspädevus on võõrkeeleõppe keskne pädevus. Võõrkeeleõpetuse eesmärgid 

lähtuvad otseselt suhtluspädevuse komponentidest ning nende sisust. Hea 

eneseväljendus-, teksti mõistmise ja tekstiloome oskus on eduka suhtlemise eelduseks 

võõrkeeltes. 

Matemaatikapädevusega on võõrkeeleõppel kõige väiksem kokkupuude, kuid see on 

olemas, sest suhtluspädevuse raames tuleb osata võõrkeeles arvutada (nt sisseoste 

tehes), samuti saab teemade raames käsitleda matemaatikapädevuse vajalikkust 

erinevates elu- ja tegevusvaldkondades.  

Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse ja julgusega, mida annab 

inimesele võõrkeeleoskus. Toimetulek võõrkeelses keskkonnas avardab õppija 

võimalusi viia ellu oma ideid ja eesmärke ning loob eeldused koostööks teiste sama 

võõrkeelt valdavate ea- ja mõttekaaslastega. 
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3) Ainevaldkond “Matemaatika” 

Matemaatika õppimise kaudu arenevad matemaatikapädevuse kõrval kõik ülejäänud 

üld-pädevused. 

Väärtuspädevus. Matemaatika on erinevaid kultuure ühendav teadus, kus õpilased 

saavad tutvuda eri maade ja ajastute matemaatikute töödega. Õpilasi suunatakse 

tunnetama loogiliste mõttekäikude elegantsi ning õpitavate geomeetriliste kujundite 

ilu ja seost arhitektuuri ning loodusega (nt sümmeetria, kuldlõige). Matemaatika 

õppimine eeldab järjepidevust, selle kaudu arenevad isiksuse omadustest eelkõige 

püsivus, sihikindlus ja täpsus. Kasvatatakse sallivalt suhtuma erinevate matemaatiliste 

võimetega õpilastesse. 

Sotsiaalne pädevus. Vastutustunnet ühiskonna ja kaaskodanike ees kasvatatakse 

sellesisuliste tekstülesannete lahendamise kaudu. Rühmatöös on võimalik arendada 

koostööoskust. 

Enesemääratluspädevus. Matemaatikat õppides on tähtsal kohal õpilaste iseseisev töö. 

Iseseisva ülesannete lahendamise kaudu võimaldatakse õpilasel hinnata ja arendada 

oma matemaatilisi võimeid. 

Õpipädevus. Matemaatikat õppides on väga oluline tunnetada materjali sügavuti ning 

saada kõigest aru. Probleemülesandeid lahendades arendatakse analüüsimise, 

ratsionaalsete võtete otsingu ja tulemuste kriitilise hindamise oskust. Väga oluline on 

üldistamise ja analoogia kasutamise oskus: oskus kanda õpitud teadmisi üle 

sobivatesse kontekstidesse. Õpilases kujundatakse arusaam, et keerukaid ülesandeid 

on võimalik lahendada üksnes tema enda iseseisva mõtlemise teel. 

Suhtluspädevus. Matemaatikas arendatakse suutlikkust väljendada oma mõtet selgelt, 

lühidalt ja täpselt. Eelkõige toimub see hüpoteese ja teoreeme sõnastades ning 

ülesande lahendust vormistades. Tekstülesannete lahendamise kaudu areneb oskus 

teksti mõista: eristada olulist ebaolulisest ja otsida välja etteantud suuruse leidmiseks 

vajalikku infot. Matemaatika oluline roll on kujundada valmisolek erinevatel viisidel 

(tekst, graafik, tabel, diagramm, valem) esitatud info mõistmiseks, seostamiseks ja 

edastamiseks. Arendatakse suutlikkust formaliseerida tavakeeles esitatud infot ning 

vastupidi: esitada matemaatiliste sümbolite ja valemite sisu tavakeeles. 

Ettevõtlikkuspädevus. Selle pädevuse arendamine peaks matemaatikas olema kesksel 

kohal. Uute matemaatiliste teadmisteni jõutakse sageli vaadeldavate objektide 

omaduste analüüsimise kaudu: uuritakse objektide ühiseid omadusi, mille alusel 

sõnastatakse hüpotees ning otsitakse ideid hüpoteesi kehtivuse põhjendamiseks. 

Sellise tegevuse käigus arenevad oskus näha ja sõnastada probleeme, genereerida 

ideid ning kontrollida nende headust. Tõenäosusteooria, funktsioonide ja 

protsentarvutusega ülesannete lahendamise kaudu õpitakse uurima objekti erinevate 

parameetrite põhjustatud muutusi, hindama oma riske ja toimima arukalt. Ühele 

ülesandele erinevate lahendusteede leidmine arendab paindlikku mõtlemist ning 
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ideede genereerimise oskust. Ettevõtlikkus-pädevust arendatakse mitmete eluliste 

andmetega ülesannete lahendamise kaudu. 

4) Ainevaldkond “Loodusained” 

Loodusainetes saavad õpilased tervikülevaate looduskeskkonnas valitsevatest seostest 

ja vastasmõjudest ning inimtegevuse mõjust keskkonnale. Koos sellega arendatakse 

õpilaste väärtuspädevust - kujundatakse positiivne hoiak kõige elava ja ümbritseva 

suhtes, arendatakse huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuva 

kultuurinähtuse vastu, teadvustatakse loodusliku mitmekesisuse tähtsust ning selle 

kaitse vajadust, väärtustatakse jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning 

kujundatakse tervislikke eluviise. 

Õpilaste sotsiaalse pädevuse areng kaasneb õppes toimuva inimtegevuse mõju 

hindamisega looduskeskkonnale, kohalike ja globaalsete keskkonnaprobleemide 

teadvustamisega ning neile lahenduste leidmisega. Olulisel kohal on 

dilemmaprobleemide lahendamine, kus otsuseid langetades tuleb lisaks 

loodusteaduslikele seisukohtadele arvestada inimühiskonnaga seotud aspekte - 

seadusandlikke, majanduslikke ning eetilis-moraalseid seisukohti. Sotsiaalset pädevust 

kujundavad ka loodusainetes rakendatavad aktiivõppemeetodid: rühmatöö 

uurimuslikus õppes ja dilemmaprobleemide lahendamisel, vaatlus- ja katsetulemuste 

analüüs ning kokkuvõtete suuline esitus. 

Enesemääratluspädevust arendatakse eelkõige bioloogiatundides, kus käsitletakse 

inimese anatoomia, füsioloogia ja tervislike eluviiside teemasid: selgitatakse 

individuaalset energia- ja toitumisvajadust, tervisliku treeningu individualiseeritust, 

haigestumistega seotud riske ning tervislike eluviiside erinevaid aspekte. 

Loodusained toetavad õpipädevuse kujunemist erinevate õpitegevuste kaudu. Nii 

näiteks arendatakse õpipädevust probleemide lahendamise ja uurimusliku õppe 

rakendamisega: õpilased omandavad oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada 

probleeme ja uurimisküsimusi, planeerida ja teha katset või vaatlust ning teha 

kokkuvõtteid. Õpipädevuse arengut toetavad IKT-põhised õpikeskkonnad, mis kiire ja 

individualiseeritud tagasiside kaudu võimaldavad rakendada erinevaid õpistrateegiaid. 

Suhtluspädevuse arendamine kaasneb loodusteadusliku info otsimisega erinevatest 

allikatest, sh internetist, ning leitud teabe analüüsiga ja tõepärasuse hindamisega. 

Olulisel kohal on vaatlus- ja katsetulemuste korrektne vormistamine ning kokkuvõtete 

kirjalik ja suuline esitus. Ühtlasi arendavad kõik loodusained vastavatele 

teadusharudele iseloomulike mõistete ja sümbolite korrektset kasutamist nii 

abstraktses teaduslikus kui ka konkreetses igapäevases kontekstis. 

Matemaatikapädevuse areng kaasneb eelkõige uurimusliku õppega, kus õpilastel tuleb 

katse- või vaatlusandmeid esitada tabelitena ja arvjoonistena, neid analüüsida, leida 

omavahelisi seoseid ning siduda arvulisi näitajaid lahendatava probleemiga. Peale 
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uurimusliku õppe koostatakse ja analüüsitakse arvjooniseid kõigis loodusainetes, 

esitades eri objekte ja protsesse, neid võrreldes ning omavahel seostades. 

Ettevõtlikkuspädevust kujundades on oluline koht loodusainete rakendusteaduslikel 

teemadel, kus ilmnevad abstraktsete teadusfaktide ja -teooriate igapäevaelulised 

väljundid. Koos sellega saadakse ülevaade loodusteadustega seotud elukutsetest ning 

vastava valdkonnaga tegelevatest teadusasutusest ja ettevõtetest. 

Ettevõtlikkuspädevuse arengut toetab uurimuslik käsitlus, kus süsteemselt 

planeeritakse katseid ja vaatlusi ning analüüsitakse tulemusi. Tähtsal kohal on 

keskkonnaga seotud dilemmade lahendamine ja pädevate otsuste tegemine, mis lisaks 

teaduslikele seisukohtadele arvestavad sotsiaalseid aspekte. 

5) Ainevaldkond “Sotsiaalained” 

Väärtuspädevuse kujundamist toetavad kõik ainevaldkonna õppeained erinevate 

rõhuasetuste kaudu. Näiteks toetavad suutlikkust mõista humanismi, demokraatia ja 

jätkusuutliku arengu põhiväärtusi ning nendest oma tegutsemises juhinduda ajalugu ja 

ühiskonnaõpetus. Inimeseõpetus toetab väärtussüsteemide mõistmist, mõtete, 

sõnade ja tunnetega kooskõlas elamist, oma valikute põhjendamist ning enda heaolu 

kõrval teiste arvestamist. Oskust seista vastu kesksete normide rikkumisele kujundavad 

ühiskonnaõpetus ja inimeseõpetus. 

Enesemääratluspädevust - suutlikkust mõista ja hinnata iseennast; hinnata oma nõrku 

ja tugevaid külgi ning arendada positiivset suhtumist endasse ja teistesse; järgida 

tervislikke eluviise; lahendada tõhusalt ja turvaliselt iseendaga, oma vaimse, füüsilise, 

emotsionaalse ning sotsiaalse tervisega seonduvaid ja inimsuhetes tekkivaid 

probleeme - toetab peamiselt inimeseõpetus, ent rahvusliku, kultuurilise ja riikliku 

enesemääratluse kujundajana teisedki valdkonna õppeained. 

Õpipädevust toetatakse oskuste kujundamise kaudu. Iga sotsiaalvaldkonna õppeaine 

kujundab suutlikkust organiseerida õpikeskkonda ning hankida õppimiseks 

vajaminevaid vahendeid ja teavet, samuti oma õppimise planeerimist ning õpitu 

kasutamist erinevates kontekstides ja probleeme lahendades. Õppetegevuse ja 

tagasiside kaudu omandavad õppijad eneseanalüüsi oskuse ning suudavad selle järgi 

kavandada oma edasiõppimist. 

Suhtluspädevuse kujundamisel on oluline roll kõigil valdkonna õppeainetel. Suutlikkust 

ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada erinevates suhtlusolukordades; lugeda ning 

mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades 

kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast 

keelt taotlevad kõik valdkonna õppeained. 

Matemaatikapädevust - suutlikkust kasutada erinevaid ülesandeid lahendades 

matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid kõigis elu- ja 

tegevusvaldkondades - toetavad kõik valdkonna õppeained. 
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Ettevõtlikkuspädevuse peamine kujundaja on ühiskonnaõpetus, kuid ka teised 

valdkonna õppeained. Õpitakse nägema probleeme ja neis peituvaid võimalusi, 

püstitama eesmärke, genereerima ideid ning neid teostama; õpitakse initsiatiivikust ja 

vastutust, tegema eesmärkide saavutamiseks koostööd; õpitakse tegevust lõpule 

viima, reageerima paindlikult muutustele, võtma arukaid riske ning tulema toime 

ebakindlusega; õpitakse ideede teostamiseks valima sobivaid ja loovaid meetodeid, 

mis toetuvad olukorra, enda suutlikkuse ja ressursside adekvaatsele analüüsile ja 

tegevuse tagajärgede prognoosile ning on kooskõlas eesmärkidega. 

6) Ainevaldkond “Kunstiained” 

Väärtuspädevus. Kunstid rõhutavad kultuuriteadmisi ja ühisel kultuuripärandil 

põhinevat kultuuriruumi identiteedi osana. Kõigis tegevustes väärtustatakse 

individuaalset ning kultuurilist mitmekesisust. Käsitletavate teemade, analüüsitavate 

kunstiteoste ja -sündmuste kaudu toetatakse eetiliste ja esteetiliste väärtushoiakute 

kujunemist. Praktiline loominguline tegevus ja selle üle arutlemine õpetavad 

teadvustama kunste eneseväljenduse vahendina, hindama erinevaid ideid, seisukohti 

ja probleemilahendusi ning austama autorsust. Kasvatatakse teadlikku ja kriitilist 

suhtumist erinevatesse infokanalitesse. 

Sotsiaalne pädevus. Kunstiainete uurimuslikud ja praktilised rühmatööd, arutlused ja 

esitlused, ühismusitseerimine ja ühistes kunstiprojektides osalemine kujundavad 

koostöövalmidust ja üksteise toetamise väärtustamist. Kultuurisündmustel osalemine 

aitab kujundada kultuurilist ühtsustunnet. Kunstiteoste üle arutledes harjutatakse oma 

seisukohtade kaitsmist ning teiste arvamustest lugupidamist. Kunstiained 

teadvustavad inimese kui kujundaja ja kasutaja mõju, juhtides teadlikult ning 

jätkusuutlikult tegutsema nii looduses kui ka inimeste loodud ruumilistes ja 

virtuaalsetes keskkondades. 

Enesemääratluspädevus. Loovülesannetes saadav pidev tagasiside ja eneseanalüüs 

aitavad õppida tundma oma huve ja võimeid ning kujundada positiivset 

enesehinnangut. Kultuuriliste ja sotsiaalsete teemade käsitlemine (vaadeldavad 

kultuurinähtused, kunstiteoste ja muusikapalade ainestik ning sõnumid jne) aitab 

kujundada personaalset, sotsiaalset ja kultuurilist identiteeti. Sihiks on integreerida 

noori nüüdisühiskonda ja toetada oma identiteedi väljendamist loomingus. 

Õpipädevus. Kunstides kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, 

õppemeetodite ja töövormide rakendamise kaudu, mis võimaldab õpilastel 

teadvustada ning kasutada oma õpistiili. Nii individuaalselt kui ka rühmas lahendatavad 

uurimis- ja probleemülesanded eeldavad info hankimist, selle analüüsimist ja 

tõlgendamist ning õpitu kasutamist uudsetes situatsioonides. Kunstides saavad 

õpilased ise jõukohaseid ülesandeid luua, oma valikute sobivust kontrollida, uusi oskusi 

katsetada ning järjekindlalt harjutada. Pidev tagaside ja eneseanalüüs aitavad järjest 

suurendada õppija rolli oma õpitegevuse juhtijana. 
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Suhtluspädevus. Kunstiainetes on tähtsal kohal kunstiteostest, -stiilidest, -ajastutest, 

jms rääkimine, ulatudes lihtsast argikeelsest kirjeldusest ainespetsiifilise 

keelekasutuseni. Oma tööde esitlemine ning aruteludes erinevate seisukohtade 

võrdlemine ja kaitsmine toetavad väljendusoskuse kujunemist ning ainealase 

oskussõnavara kasutamist. Kunstides referatiivsete ja uurimistööde koostamine eeldab 

teabetekstide mõistmist ning juhib kasutama mitmesuguseid info esitamise viise 

(teksti, joonist, skeemi, tabelit, graafikut). Kunstiainetes tutvutakse kunsti ja muusika 

kui kommunikatsioonivahenditega, õppides tundma neile eriomast mitteverbaalset 

keelt ning „tõlkides" sõnumeid ühest keelest teise. 

Matemaatikapädevuse arengut toetavad kunstides rakendatavad ülesanded, kus tuleb 

sõnastada probleeme, arutleda lahendusteede üle, põhjendada valikuid ja analüüsida 

tulemusi; samuti analüüsida kunstikategooriaid (kompositsioon, struktuur, rütm jne), 

võrrelda ja liigitada erinevate nähtuste tunnuseid ning kasutada sümboleid. 

Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist toetavad kunstides individuaal- ja rühmatöö, 

uurimuslikud ja probleemipõhised ülesanded ning õpitava sidumine nüüdisaegse 

igapäevaelu nähtustega. Kunstide valdkonnas on iseloomulik uuenduslike ja loovate 

lahenduste väärtustamine. Praktiline loovtegevus annab võimaluse katsetada ideede 

väljendamise ja esitlemise erinevaid võimalusi, leidlikult valides sobivaid meetodeid 

ning rõhutades oma tugevaid külgi. Õpitakse tegevust planeerima, võtma vastutust 

tööde lõpuni viimise ja tulemuse eest. Tutvutakse ka valdkonnaga seotud elukutsete 

ning institutsioonidega. 

7) Ainevaldkond “Tehnoloogia” 

Väärtuspädevus. Loovust arendavad tegevused ja projektid õpetavad arvestama 

arvamuste ja ideede paljust. Ühised arutelud ning töö ja selle tulemuse analüüsimine 

aitavad õpilasel kujundada ja põhjendada oma arvamusi, tunda töörõõmu ning 

vastutust alustatu lõpule viia.  

Õpipädevus. Õpitakse nägema ja analüüsima tehnoloogia seost erinevate teadmistega 

ning kogetakse teisteski õppeainetes õpitu vajalikkust praktikas. Töö iseseisev 

korraldamine alates teabe kogumisest, materjalide ja töötlemisviisi valikust ning 

lõpetades töö tegemise ja tulemuse analüüsiga arendab suutlikkust probleeme 

märgata ning lahendada, võimeid hinnata ja arendada ning oma õppimist juhtida. 

Suhtlemispädevus. Ühised ülesanded ja projektid võimaldavad õppida teisi arvestama, 

vajaduse korral teisi aidata ning kogeda koos töötamise eeliseid. Õpilasi suunatakse 

analüüsima oma käitumist ning selle mõju kaaslastele ja tööle. 

Ettevõtlikkuspädevus. Tehnoloogia valdkonna ainetes on olulisel kohal avatus 

loomingulistele ideedele ja originaalsetele vaatenurkadele. Esemeid valmistades 

läbitakse toote arendamise tsükkel idee leidmisest kuni valmis esemeni. Aineprojektid 

võimaldavad õpilastel katsetada oma ideede elluviimist mitmesuguste 

ettevõtlusmudelite kaudu. Mudelitena võib mõista üksikisiku (õpilase) toodete disaini, 
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valmistamist ja müüki (paralleel FIEga), meeskonnatööna näiteks ajutise kohviku 

rajamist koolis, mingi toote kavandamist ning selle valmistamise organiseerimist 

klassis. 

8) Ainevaldkond “Kehaline kasvatus” 

Kehalises kasvatuses toetatakse väärtuspädevuse kujunemist tervist ning 

jätkusuutlikku eluviisi tähtsustava õppega. Arusaam, et tervist tuleb kaitsta ja 

tugevdada, aitab õpilasel teha põhjendatud valikuid tervisekäitumises. Austus looduse 

ning inimeste loodud materiaalsete väärtuste vastu soodustab keskkonda säästvat 

liikumist/sportimist. Abivalmis ja sõbralik suhtumine oma kaaslastesse ning ausa 

mängu põhimõtete tähtsustamine sportlikes tegevustes toetavad kõlbelise isiksuse 

kujunemist. 

Õpipädevuse arengut soodustab õpilase oskus analüüsida ja hinnata oma 

liigutusoskuste ja kehaliste võimete taset ning kavandada meetmeid nende 

täiustamiseks. Koolis tekkinud huvi liikumise/sportimise vastu loob aluse õppida uusi ja 

sobivaid liikumisviise. 

Sotsiaalne pädevus tähendab viisakat, tähelepanelikku, abivalmis ja sallivat suhtumist 

kaaslastesse. Koostöö liikudes/sportides õpetab inimeste erinevusi aktsepteerima, 

neid suhtlemisel arvestama, ent ka ennast kehtestama. 

Enesemääratluspädevus on oskus hinnata oma kehalisi võimeid ning valmisolek neid 

arendada, samuti suutlikkus jälgida ja kontrollida oma käitumist, järgida terveid 

eluviise ning vältida ohuolukordi. 

Ettevõtlikkuspädevust kujundab õpilase oskus näha probleeme ja leida neile lahendusi, 

seada eesmärke, genereerida ideid ning leida sobivaid vahendeid ja meetodeid nende 

teostamiseks. Kehalises kasvatuses õpib õpilane analüüsima oma kehaliste võimete ja 

liigutusoskuste taset, kavandama tegevusi ning tegutsema sihipäraselt tervise 

tugevdamise ja töövõime parandamise nimel. Koostöö kaaslastega 

sportimisel/liikumisel kujundab toimetulekuoskust ja riskeerimisjulgust. 

Sporditehniliste oskuste analüüs, kehalise töövõime näitajate ja sporditulemuste 

dünaamika selgitamine eeldavad õpilaselt matemaatikale omase keele, seoste, 

meetodite jms kasutamise oskust ning toetavad matemaatikapädevuse kujunemist. 

Suhtluspädevus on seotud spordi ja tantsu oskussõnavara kasutamisega, 

eneseväljendusoskuse arendamisega ning teabe- ja tarbetekstide 

lugemisega/mõistmisega. 

2.5. Ainekavades esitatakse nii kooliastmete õpitulemused kui ka õpitulemused 

õppeteemade läbimisel või osaoskuseti. Õpitulemused toetavad valdkonnapädevuste 

kujunemist. Väärtushoiakuid väljendavaid õpitulemusi numbriliselt ei hinnata, vaid 

antakse nende saavutatuse kohta õpilasele sõnalist tagasisidet. 
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3. Õppimise käsitus ja õppekeskkond 

3.1. Kooli õppekavas käsitatakse õppimist väljundipõhiselt, rõhutades muutusi õpilase või 

õpilaste rühma käitumisvõimes. Konkreetsemalt tähendab see selliste teadmiste, 

oskuste, vilumuste, väärtushoiakute ja -hinnangute omandamist, mis on vajalikud 

igapäevaelus toimetulekuks. Õppimise psühholoogiliseks aluseks on kogemus, mille 

õpilane omandab vastastikuses toimes füüsilise, vaimse ja sotsiaalse keskkonnaga. 

Kogemusi omandades muutub õpilase käitumine eesmärgipärasemaks. Õppekeskkond 

kindlustatakse koolis õppekava alusel toimuva süstemaatilise ja sihipärase õppe- ja 

kasvatustegevusega ning õppekeskkonnaks on ka kodu ja laiemas elukeskkonnas 

toimivad mõjutused. Õpilane on õppeprotsessis aktiivne osaleja, kes võtab 

võimetekohaselt osa oma õppimise eesmärgistamisest, õpib iseseisvalt ja koos 

kaaslastega, õpib oma kaaslasi ja ennast hindama ning oma õppimist analüüsima ja 

juhtima. Uute teadmiste omandamisel tugineb õpilane varasematele ning konstrueerib 

uue teabe põhjal enda teadmised. Omandatud teadmisi rakendatakse uutes 

olukordades, probleemide lahendamisel, valikute tegemisel, väidete õigsuse üle 

arutledes, oma seisukohti argumenteerides ning edasiste õpingute käigus. Õppimine on 

elukestev protsess, milleks vajalikud oskused ja tööharjumused kujunevad põhihariduse 

omandamise käigus. 

3.2. Kooli õppekavas mõistetakse õpetamist kui õppekeskkonna ja õppetegevuse 

organiseerimist viisil, mis seab õpilase tema arengule vastavate, kuid pingutust 

nõudvate ülesannete ette, mille kaudu tal on võimalik omandada kavandatud 

õpitulemused. 

3.3. Kooli õppekavas mõistetakse kasvatust kui õpilase suhete kujundamist teda ümbritseva 

maailmaga. Edukas väärtuskasvatus eeldab kogu koolipere, õpilase ja perekonna 

vastastikust usaldust ning koostööd. Hoiakute kujundamise võtmeisik on õpetaja, kelle 

ülesanne on pakkuda isiklikku eeskuju, toetada õpilaste loomupärast soovi enda 

identiteedis selgusele jõuda ning pakkuda sobiva arengukeskkonna kaudu tuge 

erinevates rühmades ja kogukondades ning kogu ühiskonnas aktsepteeritavate 

käitumisharjumuste väljaarenemiseks. 

3.4. Õpet kavandades ja ellu viies: 

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

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

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

puhkuseks ja huvitegevuseks; 

3) võimaldatakse õpilastele mitmekesiseid kogemusi erinevatest 

kultuurivaldkondadest; 

4) kasutatakse teadmisi ja oskusi reaalses olukorras; tehakse uurimistööd ning 

seostatakse erinevates valdkondades õpitavat igapäevase eluga; 

5) luuakse võimalusi õppimiseks ja toime tulemiseks erinevates sotsiaalsetes suhetes 

(õpilane-õpetaja, õpilane-õpilane); 
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6) kasutatakse nüüdisaegset ja mitmekesist õppemetoodikat, -viise ja -vahendeid 

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

aktiivõppemeetodeid, õppekäike, õues- ja muuseumiõpet jms); 

7) kasutatakse asjakohaseid hindamisvahendeid, -viise ja -meetodeid; 

8) kasutatakse diferentseeritud õpiülesandeid, mille sisu ja raskusaste võimaldavad 

õpilastel sobiva pingutustasemega õppida, arvestades sealjuures igaühe 

individuaalsust. 

3.5. 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. 

3.6. 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. 

3.7. Õppekeskkonnana mõistetakse õpilasi ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise 

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

arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kannab õppekava alusväärtusi ja oma kooli 

vaimsust ning säilitab ja arendab edasi paikkonna ja koolipere traditsioone. 

3.8. Kool korraldab õppe, mis kaitseb ning edendab õpilaste vaimset ja füüsilist tervist. 

Õppekoormus vastab õpilase jõuvarudele. 

3.9. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujundamisel: 

1) osaleb kogu koolipere; 

2) 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; 

3) koheldakse kõiki õpilasi eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdõiguslikult, austades nende 

eneseväärikust ning isikupära; 

4) jagatakse asjakohaselt ja selgelt otsustusõigus ja vastutus; 

5) märgatakse ja tunnustatakse kõigi õpilaste pingutusi ja õpiedu; hoidutakse õpilaste 

sildistamisest ja nende eneseusu vähendamisest; 

6) välditakse õpilastevahelist vägivalda ja kiusamist; 

7) ollakse avatud vabale arvamusvahetusele, sealhulgas kriitikale; 

8) luuakse õpilastele võimalusi näidata initsiatiivi, osaleda otsustamises ning tegutseda 

nii üksi kui ka koos kaaslastega; 

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

eluraskuste puhul; 

10) luuakse õhkkond, mis rajaneb inimeste usalduslikel suhetel, sõbralikkusel ja 
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heatahtlikkusel; 

11) korraldatakse koolielu inimõigusi ja demokraatiat austava ühiskonna mudelina, 

mida iseloomustavad kooliperes jagatud ja püsivad alusväärtused ning heade ideede ja 

positiivsete uuenduste toetamine; 

12) korraldatakse koolielu lähtudes rahvusliku, rassilise ja soolise võrdõiguslikkuse 

põhimõtetest. 

3.10. Füüsilist keskkonda kujundades jälgib kool, et: 

1) kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus ning kujundus on õppe seisukohast 

otstarbekas; 

2) õppes on võimalused kasutada internetiühendusega arvutit ja esitlustehnikat ning 

õpilastel on võimalus kasutada kooliraamatukogu; 

3) kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus on turvaline ning vastab tervisekaitse- ja 

ohutusnõuetele; 

4) ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega; 

5) kasutatakse eakohast ning individuaalsele eripärale kohandatavat õppevara, 

sealhulgas nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õppematerjale ja -vahendeid; 

6) on olemas kehalise tegevuse ning tervislike eluviiside edendamise võimalused nii 

koolitundides kui ka tunniväliselt. 

3.11. Õpet korraldatakse ka väljaspool kooli ruume (sealhulgas kooliõues, looduses, 

muuseumides, arhiivides, keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes ja asutustes) ning 

virtuaalses õppekeskkonnas. 

4. I kooliastmes taotletavad pädevused ning õppe ja kasvatuse rõhuasetused 

Esimese kooliastme lõpus õpilane: 

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

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

tunnustada; 

2) tahab õppida, tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab õppida üksi ning koos 

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

kohustuste ning puhkamise vahel; 

3) teab oma rahvuslikku kuuluvust ning suhtub oma rahvusesse lugupidavalt; 

4) oskab end häälestada ülesandega toimetulemisele ning oma tegevusi ülesannet täites 

mõtestada; oskab koostada päevakava ja seda järgida; 

5) suudab tekstidest leida ja mõista seal sisalduvat teavet (sealhulgas andmeid, termineid, 

tegelasi, tegevusi, sündmusi ning nende aega ja kohta) ning seda suuliselt ja kirjalikult 

esitada; 

6) mõistab ja kasutab õpitavas võõrkeeles igapäevaseid äraõpitud väljendeid ja lihtsamaid 

fraase; 

7) arvutab ning oskab kasutada mõõtmiseks sobivaid abivahendeid ja mõõtühikuid 

erinevates eluvaldkondades eakohaseid ülesandeid lahendades; 
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8) käitub loodust hoidvalt; 

9) oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab 

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

diagrammi ja kaarti lugeda; 

10) oskab kasutada lihtsamaid arvutiprogramme ning kodus ja koolis kasutatavaid tehnilisi 

seadmeid; 

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

nendega seostuvaid käitumisreegleid; 

12) oskab ilu märgata ja hinnata; hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast 

eneseväljendusest ja tegevusest; 

13) hoiab puhtust ja korda, hoolitseb oma välimuse ja tervise eest ning tahab olla terve; 

14) oskab ohtlikke olukordi vältida ja ohuolukorras abi kutsuda, oskab ohutult liigelda; 

15) teab, kelle poole erinevate probleemidega pöörduda, ning on valmis seda tegema 

Esimeses klassis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks õpilaste kohanemine koolieluga, 

turvatunde ja eduelamuste kogemine ning valmisoleku kujunemine edasiseks edukaks 

õppetööks. Õpilaste koolivalmidus ja võimed on erinevad, seetõttu diferentseeritakse 

õppeülesandeid ja nende täitmiseks kuluvat aega. Esimeses kooliastmes keskendutakse: 

1) kõlbeliste tõekspidamiste ning heade käitumistavade tundmaõppimisele ja järgimisele; 

2) positiivse suhtumise kujunemisele koolis käimisesse ja õppimisesse; 

3) õpiharjumuse ja -oskuste kujundamisele ning püsivuse, iseseisvuse ja eesmärgistatud töö 

oskuste ning valikute tegemise oskuste arendamisele; 

4) eneseväljendusoskuse ja -julguse kujunemisele; 

5) põhiliste suhtlemis- ja koostööoskuste omandamisele, sealhulgas üksteist toetavate ja 

väärtustavate suhete kujunemisele õpilaste vahel; 

6) õpiraskuste äratundmisele ning tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele. 

Õpetaja olulisim ülesanne on toetada iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni. 

Õppetöö korraldamise alus on esimeses kooliastmes aineõpetuslik tööviis.  

5. II kooliastme pädevused ning õppe ja kasvatuse rõhuasetused 

Teise kooliastme lõpus õpilane: 

1) hindab harmoonilisi inimsuhteid, mõistab oma rolli pereliikmena, sõbrana, kaaslasena ja 

õpilasena; peab kinni kokkulepetest, on usaldusväärne ning vastutab oma tegude eest; 

2) oskab keskenduda õppeülesannete täitmisele, oskab suunamise abil kasutada 

eakohaseid õpivõtteid (sealhulgas paaris- ja rühmatöövõtteid) olenevalt õppeülesande 

iseärasustest; 

3) väärtustab oma rahvust ja kultuuri teiste rahvuste ning kultuuride seas, suhtub 

inimestesse eelarvamusteta, tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi ning 

mõistab kompromisside vajalikkust; 

4) oskab oma tegevust kavandada ja hinnata ning tulemuse saavutamiseks vajalikke 

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

5) oskab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, teab oma tugevaid ja nõrku külgi 

ning püüab selgusele jõuda oma huvides; 

6) oskab mõtestatult kuulata ja lugeda eakohaseid tekste, luua eakohasel tasemel 

keeleliselt korrektseid ning suhtlussituatsioonile vastavaid suulisi ja kirjalikke tekste ning 

mõista suulist kõnet; 

7) tuleb vähemalt ühes võõrkeeles toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad 

otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel; 

8) on kindlalt omandanud arvutus- ja mõõtmisoskuse ning tunneb ja oskab juhendamise 

abil kasutada loogikareegleid ülesannete lahendamisel erinevates eluvaldkondades; 

9) väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida 

loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest; 

10) oskab kasutada arvutit ja internetti suhtlusvahendina ning oskab arvutiga vormistada 

tekste; 

11) oskab leida vastuseid oma küsimustele, hankida erinevatest allikatest vajalikku teavet, 

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

12) tunnetab end oma riigi kodanikuna ning järgib ühiselu norme; 

13) väärtustab kunstiloomingut ning suudab end kunstivahendite abil väljendada; 

14) väärtustab tervislikke eluviise, on teadlik tervist kahjustavatest teguritest ja 

sõltuvusainete ohtlikkusest; 

15) on leidnud endale sobiva harrastuse ning omab üldist ettekujutust töömaailmast. 

Teises kooliastmes on õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks vastutustundlike ja iseseisvate 

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

hõlmatud teadmis- ja tegevusvaldkondade vastu. Teises kooliastmes keskendutakse: 

1) õpimotivatsiooni hoidmisele ja tõstmisele, seostades õpitut praktikaga ning võimaldades 

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

2) huvitegevusvõimaluste pakkumisele; 

3) õpilaste erivõimete ja huvide äratundmisele ning arendamisele; 

4) õpiraskustega õpilastele tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele. 

Õpetuses rakendatakse mitmekesiseid tööviise ja ülesandeid, mis võimaldavad murdeikka 

jõudvatel õpilastel teha iseseisvaid valikuid ja seostada õpitut praktilise eluga ning aitavad 

toime tulla õpilaste individuaalselt erineva arenguga, nende muutuvate suhete ja 

tegutsemisega uutes rollides. 

6. III kooliastme pädevused ning õppe ja kasvatuse rõhuasetused 

Kolmanda kooliastme lõpus õpilane: 

1) tunneb üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid, ei jää ükskõikseks, kui 

neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires; 

2) tunneb ja austab oma keelt ja kultuuri ning aitab kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele 

ja arengule. Omab ettekujutust ja teadmisi maailma eri rahvaste kultuuridest, suhtub 

teistest rahvustest inimestesse eelarvamustevabalt ja lugupidavalt; 



26 

3) on teadmishimuline, oskab õppida ja leida edasiõppimisvõimalusi, kasutades vajaduse 

korral asjakohast nõu; 

4) on ettevõtlik, usub iseendasse, kujundab oma ideaale, seab endale eesmärke ja tegutseb 

nende nimel, juhib ja korrigeerib oma käitumist ning võtab endale vastutuse oma tegude 

eest; 

5) suudab end olukorda ja suhtluspartnereid arvestades kõnes ja kirjas selgelt ja 

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

õigekirjareegleid; 

6) valdab vähemalt üht võõrkeelt tasemel, mis võimaldab igapäevastes olukordades 

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

7) suudab lahendada igapäevaelu erinevates valdkondades tekkivaid küsimusi, mis nõuavad 

matemaatiliste mõttemeetodite (loogika ja ruumilise mõtlemise) ning esitusviiside 

(valemite, mudelite, skeemide, graafikute) kasutamist; 

8) mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab 

ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes; 

9) oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke 

seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi; 

10) suudab tehnikamaailmas toime tulla ning tehnikat eesmärgipäraselt ja võimalikult 

riskita kasutada; 

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

demokraatlikust arengust; 

12) suudab väljendada ennast loominguliselt, peab lugu kunstist ja kultuuripärandist;  

13) väärtustab ja järgib tervislikku eluviisi ning on füüsiliselt aktiivne; 

14) mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt, on avatud enesearendamisele. 

Kolmandas kooliastmes on õppe ja kasvatuse põhitaotlus aidata õpilastel kujuneda 

vastutustundlikeks ühiskonnaliikmeteks, kes igapäevaelus iseseisvalt toime tulevad ning 

suudavad oma huvidele ja võimetele vastavat õpiteed valida. Kolmandas kooliastmes 

keskendutakse: 

1) õpimotivatsiooni hoidmisele; 

2) õppesisu ja omandatavate oskuste seostamisele igapäevaeluga ning nende 

rakendatavuse tutvustamisele tulevases tööelus ja jätkuõpingutes; 

3) erinevate õpistrateegiate teadvustatud kasutamisele ning enesekontrollimise oskuse 

arendamisele; 

4) pikemaajaliste õppeülesannete (sealhulgas uurimuslike õppeülesannete) planeerimisele, 

eesmärkide püstitamisele ja oma tulemuste hindamisele; 

5) õpilaste erivõimete ja huvide arendamisele; 

6) õpilaste toetamisele nende edasiste õpingute ja kutsevalikute tegemisel. 

  



27 

Tunnijaotusplaan õppeaineti ja aastati, valikainete loendid ja valimise 
põhimõtted ning erinevate õppekeelte kasutamine õppeaineti  

1. Põhikooli tunnijaotusplaan õppeaineti ja aastati 

Põhikool tagab õpilasele õppe kohustuslikes õppeainetes alljärgnevas tunnijaotusplaanis 

vastavalt I, II ja III kooliastmele esitatud nädala õppetundide mahus:  

Sinimäe Põhikooli eesti osakonna tunnijaotusplaan õppeaineti ja aastati:  

2015. – 2016. õ. a 
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Klassid 
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3.
 k

la
ss

 

I k
o

o
lia

st
e

 

4.
 k

la
ss

 

5.
 k

la
ss

 

6.
 k

la
ss

 

II
 k

o
o

lia
st

e
 

7.
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la
ss

 

8.
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9.
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ss

 

II
I k
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eesti keel 7 6+1 6+1 19+2 5+1 3 3 10+1 2 2 2 6 

kirjandus      2 2 4 2 2 2 6 

A – võõrkeel (inglise 

keel)  
 3 3 3+3 3 3+1 3+1 9+2 3 3 3 9 

B – võõrkeel (vene 

keel)  
      3 3 3 3 3 9 

matemaatika  3 3 4+1 10+1 4+1 4+1 5 13+2 5 4+1 4+1 13+2 

loodusõpetus 1 1 1 3 2 2+1 3 7+1 2   2 

geograafia         1+1 2 2 5+1 

bioloogia         2 1+1 2 5+1 

keemia          2 2 4 

füüsika          2 2 4 

ajalugu      1+1 2 3+1 2 2 2 6 

inimeseõpetus 1 1 1 2+1 1 1  2 1 1  2 

ühiskonnaõpet       1 1   2 2 

muusika  2 2 2 6 2 1+1 1+1 4+2 1 1 1 3 

kunst 2 1,5 1 4,5 1+1 1 1 3+1 1  1 1 3 

tööõpetus, käsitöö ja 

kodundus; 

tehnoloogiaõpetus 

1 1,5 2 4,5 1 2 2 5 2 2 1 5 

kehaline kasvatus 2+1 3 3 8+1 3 3 2 8 2 2 2 6 

valikained:              
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informaatika 

tunniressurss  2 4 2 8 3 5 2 10 1 2 1 4 

Maksimaalne 

nädalakoormus 
20 23 25  25 28 30  30 32 32  

A-võõrkeel – inglise keel 

B-võõrkeel – vene keel 

 

Sinimäe Põhikooli keelekümbluse osakonna tunnijaotusplaan õppeaineti ja aastati: 

2015. – 2016. õ. a 

 

Ained 

 

Klassid 

1.
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ss

 

2.
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6.
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II
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7.
 k

la
ss
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as

s  

8.
 

9.
 k

la
ss

 

II
I k

o
o
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st

e
 

eesti keel 5 10/6 6 19 4 5 4 13 4 4 4 12 

vene keel  0/4 5 8 5 5 5 15 4 4 4 12 

A – võõrkeel (inglise 

keel)   
  3 3 3 3 3 9 3 3 3 9 

matemaatika  E4 E3 E3 10 E4 V4 V5 13 V4 V4 V5 13 

loodusõpetus E1 E1 E1 3 V2 E2 E3 7 V2   2 

geograafia         E2 E2 E1/2 5 

bioloogia         E2 E2 E1/2 5 

füüsika          V2 V2 4 

keemia          V2 V2 4 

ajalugu      E1 E2 3 E2 E2 E2 6 

inimeseõpetus E1 E1 E1 2+1 E1 E1  2 E1 E1  2 

ühiskonnaõpet       E1 1   E2 2 

muusika  E2 E2 E2 6 E1 E1 E2 4 E1 E1 E1 3 

kunst E2 E2/1 E1 4,5 E1 E1 E1 3 E1 E1 E1 3 

tööõpetus, käsitöö ja 

kodundus; 

tehnoloogiaõpetus 

E2 E1/2 E1 4,5 E2 E2 E1 5 E2 E2 E1 5 

kehaline kasv.  E3 E3 E2 8 E2 E3 E3 8 E2 E2 E2 6 

Maksimaalne 

nädalakoormus 
20 23 25  25 28 30  30 32 32  

A-võõrkeel – inglise keel 
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Keelekümbluse osakond töötab keelekümbluse õppekava alusel 

2. Valikainete loendid ja valimise põhimõtted ning erinevate õppekeelte kasutamine 

õppeaineti 

2.1. Valikained põhikoolis on kooli valik. Sinimäe Põhikool kujundab oma õppesuuna 

valikainete ja mõne õppeaine süvaõppe kaudu, arvestades oma võimalusi, vanemate ja 

õpilaste soove. 

Tunniressursist: 

I kooliaste 

1.klass: loodusõpetus (1), kehaline kasvatus (1); 

2.klass: inglise keel (3), kunst (0,5), tööõpetus (0,5); 

3.klass: matemaatika (1).  

II kooliaste 

4.klass: eesti keel (1), matemaatika (1), kunst (1);  

5.klass: matemaatika (1), loodusõpetus (1), ajalugu (1); .  

III kooliaste 

7.klass: inglise keel (1); 

8.klass: inglise keel (1), matemaatika (1); 

9.klass: matemaatika (1).  
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Läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted, lõimingu 
põhimõtted, seejuures III kooliastme läbivatest teemadest lähtuva või 
õppeaineid lõimiva loovtöö korraldamise põhimõtted ning 
temaatilised rõhuasetused 

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

vahendiks ning neid arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel. Läbivad teemad on 

aineülesed ja käsitlevad ühiskonnas tähtsustatud valdkondi ning võimaldavad luua 

ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust, toetades õpilase suutlikkust oma teadmisi 

erinevates olukordades rakendada. 

2. Läbivate teemade õpe realiseerub eelkõige: 

1) õppekeskkonna korralduses – kooli vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õppekeskkonna 

kujundamisel arvestatakse läbivate teemade sisu ja eesmärke; 

2) aineõppes – läbivatest teemadest lähtudes tuuakse aineõppesse sobivad 

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

ülekoolilisi projekte. Õppeainete roll läbiva teema õppes on lähtuvalt õppeaine taotlustest 

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

3) valikainete valikul – valikained toetavad läbivate teemade taotlusi; 

4) läbivatest teemadest lähtuvas või õppeaineid lõimivas loovtöös – õpilased võivad läbivast 

teemast lähtuda selle loovtöö valikul, mida tehakse kas iseseisvalt või rühmatööna; 

5) korraldades võimaluse korral koostöös kooli pidaja, paikkonna asutuste ja ettevõtete, 

teiste õppe- ja kultuuriasutuste ning kodanikuühendustega klassivälist õppetegevust ja 

huviringide tegevust ning osaledes maakondlikes, üle-eestilistes ja rahvusvahelistes 

projektides. 

3. Õpetuses ja kasvatuses käsitletavad läbivad teemad on: 

1) Elukestev õpe ja karjääri planeerimine – taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on 

valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning 

kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke kutsevalikuid.  

Õpilast suunatakse: 

 teadvustama oma huve, võimeid ja oskusi, mis aitavad kaasa adekvaatse enesehinnangu 

kujunemisele ning kutseplaanide konkreetsemaks muutumisele; 

 arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö- ja otsustamisoskusi ning teabega 

ümberkäimise oskusi; 

 arendama oskust seada endale eesmärke ning tegutseda neid ellu viies süsteemselt; 

 kujundama valmisolekut elukestvalt õppida ja kutseotsuseid teha ning tundma haridus- 

ja koolitusvõimalusi; 

 tutvuma erinevate ametite ja elukutsetega, nende arenguga minevikus ja tulevikus, 

tundma õppima töösuhteid reguleerivaid õigusakte ning kodukoha majanduskeskkonda.  
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Läbiva teema käsitlemine I kooliastmes aitab õpilasel kujundada positiivset hoiakut 

õppimisse ning toetab esmaste õpioskuste omandamist. Mänguliste tegevuste abil 

aidatakse õpilasel kujundada ning õppida tundma ennast ja lähiümbruse töömaailma, 

tuginedes õpilase kogemustele igapäevaelust. Õpilasele tutvustatakse erinevaid 

tegevusalasid ja ameteid, nende olulisust ning omavahelisi seoseid. 

Läbiva teema käsitlemine II kooliastmes keskendub õpilase sotsiaalsetele ja 

toimetulekuoskustele, oma huvide ja võimete tundmaõppimisele ning arendamisele. 

Eesmärk on aidata õpilasel kujundada põhilisi õpioskusi, empaatiavõimet ning suhtlemis- ja 

enesekontrollioskusi. Õpilasele tutvustatakse erinevaid elukutseid ja töid ning nende seost 

inimeste individuaalsete eelduste ja huvidega. 

Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes keskendub õpilase võimete, huvide, vajaduste ja 

hoiakute teadvustamisele, õpioskuste arendamisele ning esmaste kutsevalikutega 

seostamisele. Õpilasi juhitakse mõtlema oma võimalikele tulevastele 

tegevusvaldkondadele ning arutlema, millised eeldused ja võimalused on neil olemas, et 

oma soove ellu viia. Tähtis on käsitleda töö ja kutsega seotud stereotüüpseid suhtumisi 

kriitiliselt, et need ei muutuks õpilase tulevikuväljavaadete piirajateks. Õpilasi teavitatakse 

erinevatest tööharjutamise võimalustest ning julgustatakse neid kasutama. Õpilasele 

vahendatakse teavet edasiõppimisvõimaluste kohta ning luuakse võimalus saada 

kutsenõustamist. 

2. Keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, 

vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning 

väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu 

küsimustele. 

Õpilast suunatakse: 

 aru saama loodusest kui terviksüsteemist, inimese ja teda ümbritseva keskkonna 

vastastikustest seostest ning inimese sõltuvusest loodusressurssidest; 

 aru saama inimkonna kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku, tehnoloogilise ja inimarengu 

erinevate tunnuste vastastikusest seotusest ning inimtegevusega kaasnevatest 

mõjudest; 

 väärtustama bioloogilist (sealhulgas maastikulist) ja kultuurilist mitmekesisust ning 

ökoloogilist jätkusuutlikkust; 

 arutlema keskkonnaprobleemide üle nii kodukoha, ühiskonna kui ka üleilmsel tasandil, 

kujundama isiklikke keskkonnaalaseid seisukohti ning pakkuma lahendusi keskkonna-

probleemidele; 

 võtma vastutust jätkusuutiku arengu eest, kasutama loodussäästlikke ja jätkusuutlikku 

arengut toetavaid tegutsemisviise; hindama ning vajaduse korral muutma oma tarbimis-

valikuid ja eluviisi.  
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Läbiva teema käsitlemine I kooliastmes tugineb õpilase kogemustele, igapäevaelu 

nähtustele ning looduse vahetule kogemisele. Õppe ja kasvatuse kaudu taotletakse õpilase 

keskkonnataju kujunemist, pööratakse tähelepanu kodu- ja kooliümbruse 

keskkonnaküsimustele ning tegutsemisviisidele, mille abil on keskkonnaprobleeme võimalik 

praktiliselt ära hoida ja lahendada.  

Läbiva teema käsitlemine II kooliastmes keskendub peamiselt koduümbruse ja Eesti 

keskkonnaprobleemide käsitlemisele. Arendatakse tahet osaleda keskkonnaprobleemide 

ärahoidmises ja lahendamises ning kujundatakse keskkonnaalast otsustamisoskust. 

Arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse ja elukeskkonna väärtustamist, õpitakse 

teadvustama end tarbijana ning toimima keskkonda hoidvalt. 

Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes keskendub kohalike ning globaalsete keskkonna- 

ja inimarenguprobleemide käsitlemisele. Eesmärk on kujundada arusaama loodusest kui 

tervik-süsteemist, looduskeskkonna haprusest ning inimese sõltuvusest loodusvaradest ja -

ressurssidest. Õppemeetoditest on kesksel kohal aktiivõppemeetodid, rühmatööd, 

juhtumiuuringud, arutelud ning rollimängud. Õpitavad teadmised, oskused ja hoiakud 

loovad eeldused vastutustundliku ning säästva suhtumise kujunemiseks oma 

elukeskkonnasse ning eetiliste, moraalsete ja esteetiliste aspektide arvestamiseks 

igapäevaelu probleemide lahendamisel. 

3. Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – 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: 

 väärtustama ühiselu demokraatlikku korraldamist, koostööd, kodanikualgatust ja 

vabatahtlikkusel põhinevat tegutsemist ning konfliktide rahumeelset ja vägivallatut 

lahendamist; 

 olema algatusvõimeline ja ettevõtlik, kujundama isiklikke seisukohti ning neid 

väljendama; 

 tundma õppima ja kaitsma enda ja teiste õigusi ning mõistma nendega kaasnevat 

vastutust ja kohustusi; 

 mõistma avaliku, ettevõtlus- ja mittetulundussektori seoseid ning toimimist; 

 mõistma enda kui üksikisiku rolli ühiskonnas ning omandama oskusi osaleda otsustamis-

protsessides; 

 mõistma ettevõtluse rolli ühiskonnas ning suhtuma positiivselt ettevõtlusesse ja selles 

osalemisesse. 

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on keskne saada koostöö ja ühiste otsuste 

tegemise kogemusi. Selle viisid on õpilaste vabatahtlik tegevus, nt talgutöö, ühisürituste 
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korraldamine vms. Lähtudes paikkonna võimalustest, tutvustatakse õpilasele kodukandi 

ettevõtteid, noorteühinguid ja teisi vabatahtlikke organisatsioone või huvirühmi, kes 

korraldavad kogukonnas üldkasulikke tegevusi, milles õpilased saavad osaleda. 

Läbiva teema käsitlemisel II kooliastmes on oluline toetada õpilase initsiatiivi ning pakkuda 

talle võimalusi ja abi ühisalgatusteks. Õpilasi innustatakse iseseisvalt tegutsema ühise 

eesmärgi nimel ning võtma sellega kaasnevat vastutust ja kohustusi. Oluline on suunata 

õpilasi leidma jõu-kohastele probleemidele loomingulisi lahendusi ning aidata neil kogeda 

koos tegutsemise kasulikkust ja vajalikkust. 

Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes keskendub ühiskonna eri sektorite (avaliku, 

tulundus- ja mittetulundussektori) toimimisele ning nende seostele. Tähtsal kohal on riigi 

demokraatliku valitsemise korraldus ning üksikisiku või huvirühma osalemis- ja 

mõjutamisvõimalused kohaliku ja ühiskonna tasandi otsuste tegemisel. Kodanikualgatuse 

ning vabatahtlikuna tegutsemise mõistmiseks ja motiveerimiseks ning ettevõtlikkuse 

arendamiseks tutvustatakse õpilasele võimalusi osaleda tegevustes paikkonna hüvanguks 

ning teda julgustatakse neis tegevustes osalema. 

4. Kultuuriline identiteet – taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes 

mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride 

muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga 

määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist 

mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis.  

Õpilast suunatakse: 

 mõistma ennast kultuuri kandjana, edasiviijana ja kultuuride vahendajana; 

 mõistma kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsust ühiskonna jätkusuutlikkuse 

kujundajana; 

 olema salliv ja suhtuma lugupidavalt teiste kultuuride esindajatesse ning nende 

tavadesse ja loomingusse, taunima diskrimineerimist; 

 tundma õppima ning väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripära, toetudes 

ühelt poolt erinevates õppeainetes õpitule ning seda üldistades, teiselt poolt ka oma-

algatuslikult loetule, nähtule ja kogetule; 

 teadvustama ning tundma õppima mineviku ja nüüdisaja ühiskondade kultuurilist 

mitmekesisust; 

 omandama teadmisi kultuuride (sealhulgas eesti rahvuskultuuri) kujunemise ja 

vastastikku rikastavate mõjutuste kohta. 

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on oluline pakkuda õpilasele võimalust osaleda 

oma kultuurikeskkonna tavades ja kogeda sellega seonduvaid emotsioone. Õpilasel 

aidatakse jõuda mõistmiseni, et teatud tavad ja kombed on omased teatud kultuurile. 

Õppe ja kasvatusega kujundatakse meie kultuuriruumis üldiselt tunnustatud 
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käitumisharjumusi, toetatakse uudishimu uue ja erineva suhtes ning positiivset suhtumist 

sellesse. Õpilaste erinevaid kogemusi kokku viies saavutatakse üldpilt oma kultuurist ja 

selle kokkupuudetest teiste kultuuridega. 

Läbiva teema käsitlemisel II kooliastmes on tähtis kujundada positiivseid hoiakuid erinevate 

kultuuride ja inimeste suhtes ning vältida eelarvamusliku suhtumise kujunemist. Õpitakse 

respekteerima erisusi ja hindama neid kui kultuurilist mitmekesisust ning kultuuride 

vastastikuse rikastamise vahendit. Õppes ja kasvatuses leitakse võimalusi, kus õppija saab 

rakendada oma teadmisi ja oskusi omakultuuri tutvustamiseks näiteks koolide ja 

rahvusvaheliste projektide kaudu. 

Läbiva teema käsitlemisel III kooliastmes on keskne aidata õpilasel mõista, et omaenda 

tugev kultuuriline identiteet toetab teda teistes kultuurides orienteerumisel. Õpilasele 

pakutakse erinevaid võimalusi omandada kogemusi ning süvendada teadmisi teistest 

kultuuridest, saada elamusi erinevatest kunsti- ja kultuurivaldkondadest, sealhulgas 

võimalust kaasa lüüa kohalike kultuurisündmuste ettevalmistamises ja läbiviimises. 

5. Teabekeskkond – 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: 

 mõistma vahetu ja vahendatu sarnasusi ning erinevusi; 

 valima sobivat suhtlusregistrit ning sidekanalit olenevalt olukorrast ja vajadusest; 

 määrama oma teabevajadusi ja leidma sobivat teavet; 

 kujundama tõhusaid teabeotsingumeetodeid, mis hõlmavad erinevaid teavikuid ja 

teabe-keskkondi; 

 arendama kriitilise teabeanalüüsi oskust. 

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on keskmes õpilase igapäevane teabekeskkond. 

Õpetaja abil ja kaaslaste toel harjutakse kirjeldama oma tegevust teabekeskkonnas. 

Õpilane õpib mõistma temale suunatud teadete suhtluseesmärki ning eristama olulisi 

teateid ebaolulistest. Samuti harjub õpilane mõistma, millised seaduspärasused kehtivad 

privaatses ja millised avalikus ruumis, sealhulgas internetis. Läbiva teema rõhuasetused 

toetavad I kooliastmes inimeseõpetuse, emakeele ning teiste õppeainete kaudu toimuvat 

suhtlemisoskuste kujundamist. Õpilase eakohast meedia-kasutust arvestades pööratakse 

rohkem tähelepanu visuaalsele meediale ning visuaalse teksti analüüsile. 

Läbiva teema käsitlemisel II kooliastmes on käsitluse keskmes avalikus ja privaatses ruumis 

toimimise seaduspärasused ning põhiliste kommunikatsiooniformaatide tundmaõppimine. 

Õpilane harjub internetis liikudes eristama avalikku ja isiklikku sfääri ning valima selle 

põhjal õiget suhtlusviisi. Teise kooliastme jooksul harjutakse lugema ja kuulama uudist kui 
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üht ajakirjanduse põhilist tekstiliiki, hindama selle kvaliteeti ning tuvastama uudises 

puuduvat teavet. 

Läbiva teema käsitlemisel III kooliastmes õpitakse mõistma ja analüüsima meedia rolle 

ühiskonnas, sealhulgas majanduselus, ning kasutama meediat teabeallikana. Senisest 

olulisemaks muutub teabe usaldusväärsuse kriitiline hindamine, kuna õpilane hakkab leitud 

teavet järjest rohkem kasutama isiklike otsuste tegemiseks (nt õppimisvõimalusi valides). 

Õpetus ja kasvatus töös aitavad õpilasel mõista internetis leiduvaid võimalusi ja ohte ning 

ennast ja oma privaatsust kaitsta; iseseisev teabeotsing muutub õpilasele 

harjumuspäraseks. Läbiva teema käsitlemine loob võimalused analüüsida meediaga seotud 

problemaatilisi olukordi (eraellu sekkumine, väärteabe edastamine, huvide kahjustamine, 

kallutatud teabe edastamine vms). 

6. Tehnoloogia ja innovatsioon – taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja 

nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb 

toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas.  

Õpilast suunatakse: 

 omandama teadmisi tehnoloogiate toimimise ja arengusuundade kohta erinevates elu-

valdkondades; 

 mõistma tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile, elukvaliteedile ning 

keskkonnale nii tänapäeval kui ka minevikus; 

 aru saama tehnoloogiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste uuenduste vastas-

tikustest mõjudest ning omavahelisest seotusest; 

 mõistma ja kriitiliselt hindama tehnoloogilise arengu positiivseid ja negatiivseid mõjusid 

ning kujundama kaalutletud seisukohti tehnoloogia arengu ja selle kasutamisega seotud 

eetilistes küsimustes; 

 kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (edaspidi IKT) eluliste probleemide 

lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks; 

  arendama loovust, koostööoskusi ja algatusvõimet uuenduslike ideede rakendamisel 

erinevates projektides. 

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes õpitakse tundma infotehnoloogia kasutamise 

põhivõtteid, vormistades arvutiga loovtöid. Soovitatav on kasutada eelkõige frontaalset 

õpetamismeetodit ning mängulisi arvutiprogramme. Tehnoloogia rakendamise võimalusi 

mitmekesistatakse foto või video tegemise ning mudelite ja makettide meisterdamise 

integreerimise kaudu õppetegevusse. 

Läbiva teema käsitlemine II kooliastmes põhineb eelkõige kooli ja õppetööga seonduvatel 

praktilistel ülesannetel, mis eeldavad tehnoloogia rakendamist erinevates ainetundides või 

huvitegevuses. Arvutipõhises õppes on soovitatav kasutada rühmatööd ja 

aktiivõppemeetodeid. 
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Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes kujundab IKT rakendamise pädevusi igapäevaelus 

ja õpingutes. Nende pädevuste kujundamiseks tuleb erinevate õppeainete õpetajatel 

lõimida oma ainetundidesse IKT rakendamisel põhinevaid meetodeid ja töövõtteid. Lisaks 

arvutiklassis peetud ainetundidele on III kooliastmes soovitatav kasutada nüüdisaegseid IKT 

vahendeid ka kodutööde ja õuesõppe puhul. 

7. Tervis ja ohutus – 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.  

a) Tervisekasvatus põhineb õpilaste tervisega seonduvate teadmiste ja hoiakute ning 

sotsiaalsete toimetulekuoskuste arendamisel. Seda toetab tervist edendava kooli 

põhimõtete rakendamine koolis. 

b) Ohutuse valdkonnas õpetatakse käituma ohutult liiklus-, tule-, veeohu ja teiste 

keskkonnast tulenevate ohtude puhul ning otsima vajaduse korral abi. 

Õpilast suunatakse: 

Tervise valdkonnas: 

 terviseteadlikkuse arenemisele, sealhulgas oma tervise ja turvalise käitumise 
väärtustamisele; 

 kasutama oma teadmisi, enesega toimetuleku oskusi ning üldiseid sotsiaalseid oskusi 
enda ja teiste turvalisuse, sealhulgas turvalise koolikeskkonna kujundamiseks; 

 teadvustama oma otsuste ja käitumise ning selle tagajärgede seost tervise ja 
turvalisusega; 

 leidma ning kasutama usaldusväärset terviseteavet ja abiteenuseid; 

 teadvustama keskkonna mõju oma tervisele. 

 

Ohutuse valdkonnas: 

 tundma eri liiki ohuallikate ja ohtlike olukordade olemust ning nende võimalikku 
tekkemehhanismi; 

 vältima ohuolukordadesse sattumist; 

 kujundama turvalisele kooli- ja kodukeskkonnale ning liiklusohutusele suunatud hoiakuid 
ja käitumist; 

 omandama teadmisi ning oskusi ohu- ja kriisiolukordades tõhusalt käituda; 

 kujundama õiget liikluskäitumist, harjuma järgima liikluses kehtivaid norme ning 
arvestama kaasliiklejaid; 

 tundma õppima ja väärtustama liikluse ning ohutuse reeglitest tulenevaid õigusi, 
kohustusi ja vastutust. 
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Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes pannakse rõhk tervislike ja ohutute käitumisviiside 

kujundamisele. Õppija omandab eakohased teadmised ja oskused seonduvalt tervise 

füüsilise, vaimse, emotsionaalse kui sotsiaalse tervise aspektiga ning kujuneb tervist 

väärtustav hoiak. Selles vanuses on tähtis, et õpilane mõistaks ohu olemust ja selle 

tekkepõhjuseid oma igapäevases keskkonnas ning omandaks oskused käituda ohutult ja 

turvaliselt. Õppemeetoditest on rõhk jutustustel, aruteludel, rühmatöödel, 

demonstratsioonidel, rollimängudel ja käitumise modelleerimisel. 

Läbiva teema käsitlemisel II kooliastmes pööratakse teadmiste ja oskuste kujundamise 

kõrval tähelepanu eelkõige vastavasisuliste väärtushinnangute kujundamisele, õpetuse 

elulähedusele ja levinuma riskikäitumise ärahoidmisele (käitumine, millega kaasnevad nt 

vigastused, ohu tekkimine, alkoholi jt uimastite kuritarvitamine, suitsetamine, seksuaalne 

riskikäitumine, ebatervislik toitumine, vähene kehaline aktiivsus ja kehaline ülekoormus). 

Õppemeetoditest sobivad aktiivõppemeetodid, arutelu, rühmatöö, rollimängud ja 

demonstratsioonid. Õppetööd ainetundides saavad täiendada noortelt noortele 

metoodikal põhinevad tunnivälised projektid. 

Läbiva teema käsitlemisel III kooliastmes pööratakse tähelepanu tervist ja ohutust 

väärtustavate hoiakute kujundamisele ning tervisliku ja ohutu käitumise oskuste 

arendamisele. Õppemeetoditest on kesksel kohal aktiivõppemeetodid, diskussioon, 

juhtumianalüüsid, rühmatöö, uurimisprojektid ja rollimängud. Tähtsal kohal on ka 

õpilastega korraldatavad klassivälised ennetusprogrammid ning õpilaste maksimaalne 

kaasamine tervist edendavatesse ja ümbritseva turvalisust suurendavatesse tegevustesse.  

8. Väärtused ja kõlblus – taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes 

tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja 

väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma 

võimaluste piires.  

Õpilast suunatakse: 

 tunnustama väärtusi, kõlbelisi norme ja viisakusreegleid; 

 analüüsima süstemaatiliselt kõlbelisi norme ja väärtusi; 

 arutlema üldtunnustatud eetiliste printsiipide üle ja neid omaks võtma; 

 juhinduma oma käitumises neist põhimõtetest ning hindama iseenda ja kaasinimeste 

käitumist nende alusel; 

 osalema kollektiivi (klassi, kooli, huviringi jm) eetikakoodeksi ja käitumisreeglite 

väljatöötamises ning neid järgima; 

 reflekteerima nii iseenda kui ka kaasinimeste käitumispõhimõtete üle, kasutades 

kõlbeliste konfliktide lahendamise ning vastutustundlike valikute tegemise oskusi. 

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on rõhk iseenda tundmaõppimisel, heade 

kommete omandamisel ja sellise klassikollektiivi kujundamisel, kus peetakse oluliseks 
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õiglust, ausust, hoolivust, sallivust, inimväärikust, lugupidamist enda ja teiste vastu, 

lubaduste pidamist ning demokraatlikku osalemist ja rahvuslikkust. Õppemeetoditest on 

esikohal töö jutustustega, rollimängud, arutelud ja õpetaja selgitused, mille vältel õpitakse 

oma kogemusi teadvustama ning oma tegutsemist jälgima ja reflekteerima. 

Läbiva teema käsitlemisega II kooliastmes teadvustatakse ja mõtestatakse kõlbelisi norme 

ning kujundatakse sallivust ja lugupidamist erinevate inimeste vastu. Erinevaid vaatenurki 

pakkuva käsitluse kaudu taotletakse õpilase isiklike seisukohtade kujunemist humanistlike 

kõlbeliste normide taustal. Õpilase mõttearendustesse tuleks suhtuda paindlikult, jättes 

õpilasele võimaluse säilitada oma arvamus. Õppemeetoditest on kesksel kohal lugude 

analüüs, aktiivõppemeetodid, rühmatöö, konfliktsete juhtumite arutelu ning rollimängud. 

Õppevara kaudu tutvustatakse õpilasele positiivseid kõlbelisi eeskujusid ja ideaale. 

Igapäevases koolielus pakutakse võimalusi rakendada omandatud teadmisi. 

Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes toob selgemalt esile väärtushinnangute ja 

kõlbeliste normide ühiskondliku ning ajaloolis-kultuurilise mõõtme. Erinevate 

maailmavaadete ja religioonide tutvustamisega (ajaloos ning tänapäeval) toetatakse 

sallivuse ja lugupidava suhtumise ning maailmavaatelistes küsimustes orienteerumise 

oskuste kujunemist. Eri allikatest teabe kogumisega, erinevates õppeainetes käsitletu ning 

kogemuste põhjal juhitakse õpilasi arutlema väärtuste ja kõlbelisuse teemade üle, 

võrdlema erinevaid seisukohti ja põhjendama oma seisukohti, pidades silmas 

eelarvamusteta, taktitundelist, avatud ja lugupidavat suhtumist erinevatesse 

arusaamadesse. Sobilik on teha uurimisprojekte, mis võimaldavad käsitleda küsimusi 

sügavamalt ja mitmekülgsemalt. 

4. 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 kollektiivselt.  

Loovtöö tähendab uurimust, projekti, kunstitööd või muud taolist, mis lähtub läbivatest 

teemadest või on õppeaineid lõimiv. Uurimus eeldab materjali kogumist, 

analüüsimist/süstematiseerimist ja üldistamist ning järelduste tegemist. Projekt eeldab 

projekti kavandamist, läbiviimist ja tagasisidestamist. Kunstitöö eeldab idee loomist, teose 

valmistamist ning selle esitlemist näitusena.  

Loovtööna ei piisa ainuüksi loodu esitamisest vaid sellele tuleb lisada kirjaliku tööna 

vajalikud selgitused, mis võimaldavad mõista, et loovtöö on läbivatest teemadest lähtuv 

ning õppeaineid lõimiv.  

Täpsema teemavaliku teeb õpilane kooli valitud loovtöö temaatika hulgast.  
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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.  

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.  

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 raamatukogus.  

Kuni 1. septembrini 2013.a ei ole loovtöö sooritamine põhikooli lõpetamise tingimuseks.  
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Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted 

1. Ülekoolilised ja koolidevahelised projektid kavandatakse enne õppeaasta algust. 

2. Ülekoolilised ja koolidevahelised projektid peavad olema kooskõlas Sinimäe Põhikooli  

õppekava õpitulemustega. 

3. Projektid kaitstakse direktori moodustatud komisjoni ees, komisjon teeb direktorile 

ettepanekud ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kooli üldtööplaani lisamiseks. 

4. Õppenõukogu kinnitab kooli üldtööplaani iga õppeaasta alguseks.  

5. Projektid võivad olla:  

 uurimisprojektid – on suunatud teadmiste hankimisele (näiteks: kooliesisel haljasalal 

oleva murukamara liigirikkuse väljaselgitamine);  

 teostusprojektid -  on seotud uue objekti loomisega või ürituse ettevalmistamise ja 

läbiviimisega (näiteks näidendi ettevalmistamine kooli näidendite konkursile);  

 hindamisprojektid – tegelevad olemasolevate nähtuste, eksperimentide või teostatud 

muutuste hindamisega ja ettepanekute tegemisega sotsiaalsfääris  (näiteks õpilaste 

hinnangute ja ootuste väljaselgitamine õpilasomavalitsuse poolt tehtavasse ühel 

õppeaastal , et parandada omavalitsuseesinduse tööd).  

6. 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, eesmägist 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.  

7. Ülekoolilised ja koolidevahelised projektid kavandatakse kirjalikult, järgides alljärgnevat 

struktuuri: 

a) Põhjendus 

Projekti vajaduse põhjendus. Mis on seni tehtud (näiteks varem tegutsenud 

projektirühmade poolt). 

b) Eesmärk 

Kirjeldada, millised on projekti eesmärgid lähtuvalt üldpädevustest.  

c) Tulemused 

Kirjeldada, millised on oodatavad ja mõõdetavad tulemused. Tulemused on sisuliselt 

eesmärgid, mis on muudetud mõõdetavaks. Kui on jõutud tulemusteni, siis võib öelda, et 

eesmärgid on saavutatud.  
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d) Tegevused 

Näidatud on tegevused, et saavutada eesmärgid (tulemused).  

e) Ajakava 

Detailne ajakava, mis sisaldab ka vastutajaid . Igale tegevusele on ajakavas üks konkreetne 

vastutaja, kes võib teisi vajadusel kaasata , aga kes jälgib , et antud tegevus saaks tähtajaks 

ja kvaliteetselt tehtud.  

f) Organisatsioon 

Kirjeldatakse, kuidas toimub projekti juhtimine, kes on osalejad, kus projekt toimub ja keda 

kaasatakse koostööpartneriteks.  

g) Eelarve 

See peab olema realistlik. Projekt peab olema üles ehitatud nii, et planeerimisel arvestataks 

olemasolevate ressurssidega. Enamasti ei saa projekti korral arvestada rahaliste 

vahenditega. Sellisel juhul on mõistlik nimetada töövahendid, mida kasutatakse. Kui 

saadakse vahendeid mujalt, siis tuleb seda näidata. Rahaliste vahendite kavandamise puhul 

tuleb konkreetselt näidata, kuidas neid kasutatakse ja kust need rahalised vahendid tulevad 

(kooli eelarve, sponsorid jne). Peab jälgima et nende rahaliste vahendite planeerimine oleks 

realistlik.  

h) Tulemuste hindamine 

Näidatakse, kuidas toimub tulemustele hinnangu andmine ning millal võib öelda, et projekt 

õnnestus, millal mitte.  

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.  

Projekti teostuse planeerimisel on projektirühma juhil otstarbekas jälgida järgmist skeemi:  

 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.  
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 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 

pool delegeeritud isikud.  

Projekti kavandile hinnangu andmisel tuleb jälgida järgmisi aspekte: 

 Projekt on vormistamine 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.  
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Õppe ja kasvatuse korraldus (sealhulgas projekt-, õues- ja 
muuseumiõppeks ning ekskursioonideks ja õppekäikudeks vajalik aeg)  

1. Õppe ja kasvatuse põhivorm on õppetund. 

2. Põhikooli õpilase suurim lubatud nädala õppekoormus õppetundides on: 

1) 1. klassis 20; 

2) 2. klassis 23; 

3) 3. ja 4. klassis 25; 

4) 5. klassis 28; 

5) 6. ja 7. klassis 30; 

6) 8. ja 9. klassis 32. 

3. Õpet kavandades ja ellu viies arvestatakse, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane, 

võimaldades talle aega puhkuseks ja huvitegevuseks. 

4. Õpetaja planeerib oma tööd koostöös teiste õpetajatega. Õppeveerandi jooksul läbitavad 

peamised teemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused 

tehakse põhikooliõpilastele teatavaks õppeveerandi algul. 

5. Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste 

tegevuste, nagu pikapäevarühmas ja ringides korraldatavate tegevuste järjestust ja ajalist 

kestust. Kooli päevakava kehtestab direktor. 

6. Õppeaasta koosneb kolmest enam-vähem ühepikkusest õppetrimestrist  ning haridus- ja 

teadusministri poolt määratud koolivaheaegadest.  

7. Kõiki õppeaineid õpitakse kogu õppeaasta vältel.  

8. Projekt-, õues- ja muuseumiõpe ning ekskursioonid ja õppekäigud planeeritakse 

õppeveerandi  viimasele nädalale, kui kooli üldtööplaanis ei ole muud ajalist täpsustust.  
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Hindamise korraldus 

1. Hindamine 

1.1. 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; 

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

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

tegemiseks. 

1.2. I kooliastmel (ainult 1. – 2.  klassis) kasutatakse õpilase hindamisel kirjeldavat sõnalist 

hinnangut, millel puudub numbriline ekvivalent.  

Sõnaline hinnang: 

 aitab mõista edusamme, puudujääke, ergutab õpilasi paremini õppima; 

 hinnangu andmisel õpilasele arvestatakse tema individuaalseid iseärasusi , püüdlusi ja 

suhtumist õppetöösse, kaaslastesse, endasse; 

 antakse õpilasele kohe õppeprotsessi käigus ja kui õpilane on ülesande lõpetanud; 

 õpilane annab hinnangu õppeprotsessile ka ise; 

 kirjalikke hinnanguid antakse igapäevaselt õpilase päeviku, vihiku jne. kaudu; 

 iga trimestri  lõpul antakse kokkuvõtvad hinnangud, mis kantakse kirjalikult klassi 

tunnistusele; 

 kokkuvõtvate hinnangute aluseks on õpetaja tähelepanekud ja märkmed ning õpilaste 

arvamused ja enesehinnangud.  

1.3. Õpilase koolist lahkumisel või hiljemalt 2. klassi lõpul tuleb jooksva õppeaasta sõnalised 

hinnangud, mis on aluseks õpilase järgmisse klassi üleviimisel, teisendada käesoleva 

paragrahvi punktis 3 sätestatud hindeskaalasse. 

1.4. 3.- 9. klassi hinnatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi viiepallisüsteemis, kus hinne 

«5» on «väga hea», «4» – «hea», «3» – «rahuldav», «2» – «puudulik» ja «1» – «nõrk». 

1.5. 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. 

1.6. Kool annab õpilasele ja vanemale kirjalikku tagasisidet õpilase õppeedukuse ja 

käitumise kohta iga õppetrimestri  lõpus  õpilase klassitunnistuse kaudu ja 3 nädalat 
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enne trimestri lõppu informeerib jooksvate hinnete ja puudumiste kohta e-kooli 

väljavõttega.  

1.7. Õpilasel on õigus saada teavet hindamise korralduse ning saadud hinnete ja hinnangute 

kohta. Õpilasel on õigus teada, milline hinne või hinnang on aluseks kokkuvõtvale 

hindele ja hinnangule.  

1.8. Õpilasi ja vanemaid teavitatakse hinnetest ja hinnangutest üldjuhul kooli kodulehe 

kaudu. Õpilasele pandud hinnetest teavitab klassijuhataja vähemalt üks kord 

õppetrimestris, hiljemalt kolm nädalat enne õppetrimestri lõppu koju saadetavas 

hinnetelehes. Kokkuleppel lapsevanemaga võib hinnetest teavitamine toimuda ka 

sagedamini.  

1.9. Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus hindeid ja sõnalisi hinnanguid 

vaidlustada kümne päeva jooksul pärast hinde või hinnangu teadasaamist, esitades 

kooli direktorile kirjalikult vastava taotluse koos põhjendustega. Kooli direktor teeb 

otsuse ja teavitab sellest taotluse esitajat kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse 

vastuvõtmise päevast arvates. 

2. Kujundav hindamine 

2.1. 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. 

2.2. 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 pedagoogid õpilasele tagasisidet, et toetada õpilase 

käitumise, hoiakute ja väärtushinnangute kujunemist. Kool reageerib  juhtumitele, mis 

on vastuolus üldtunnustatud  väärtuste ning heade tavadega. 

2.3. Õpilane kaasatakse enese ja kaaslaste hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke 

seada ning oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel analüüsida ning tõsta 

õpimotivatsiooni. 

2.4. Kujundava hindamise ühe vahendina kasutatakse õpimappi. Õpimapp õppimise 

päevikuna sisaldab nii õppetöid kui ka tööde analüüsi ja tagasisidet. Õpimappe võib 

koostada aine- ja valdkonnapõhiselt, läbivate teemade või üldpädevuste kohta.  

3. Teadmiste ja oskuste hindamine kui kokkuvõtvate hinnete alus 
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3.1. Õpilase ainealaseid teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas 

ainekavas toodud oodatavate õpitulemustega ja tema õppele püstitatud eesmärkidega. 

Ainealaseid teadmisi ja oskusi võib hinnata nii õppe käigus kui ka õppeteema lõppedes.  

3.2. 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; 

3) hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava 

temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad 

õpilasel edasi õppida või kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi 

hakkamasaamisel edasisel õppimisel või edasises elus; 

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

temaatika õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas on 

toimunud, aga ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või 

edasises elus; 

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

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta 

hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende 

õpitulemuste osas puudub. 

3.3. 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%. 

3.4. Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib 

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

tulemust hinnata hindega «nõrk». 

3.5. 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 mõistlik aeg. 

Erandjuhul tuleb õpilasel õpetajaga eraldi kokku leppida. 

4. Põhikooli kokkuvõtvad hinded ja järgmisse klassi üleviimine 

4.1. Kokkuvõttev hindamine on  õppetrimestri  hinnete koondamine aastahinneteks.   

4.2. 1.– 2.  klassis kasutatakse kokkuvõtva hindamisena kolm  korda õppeaastas toimuvat 

kirjeldavate sõnaliste kokkuvõtvate hinnangute andmist, millel ei pea olema numbrilist 

ekvivalenti. Kokkuvõtvas hinnangus peab selgelt kajastuma, kuivõrd taotletud 



47 

õpitulemused on saavutatud. Õpilase koolist lahkumisel teisendatakse selle õppeaasta 

kokkuvõtvad hinded ja käimasoleva õppeveerandi jooksul saadud hinded viie palli 

süsteemi. 

4.3. Kui õppeperioodi keskel on õppeaine hinne 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 mitterahuldav hinnang. 

4.4. Õpilasele, kelle trimestrihinne on «puudulik» või «nõrk», kellele on antud samaväärne 

sõnaline hinnang või on jäetud hinne välja panemata, koostatakse selles õppeaines 

individuaalne õppekava või määratakse mõni muu tugisüsteem (nt konsultatsioonid, 

logopeediline abi, parandusõpe jm), et aidata omandada nõutavad teadmised ja 

oskused. 

4.5. Aastahinnete või -hinnangute alusel otsustab õppenõukogu, kas viia õpilane järgmisse 

klassi, jätta täiendavale õppetööle või klassikursust kordama. Õpilaste järgmisse klassi 

üleviimise otsus tehakse enne õppeperioodi lõppu. 

4.6. Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt 

poolaastahinnetest või -hinnangutest tuleks välja panna aastahinne «puudulik» või 

«nõrk» või samaväärne sõnaline hinnang. Täiendavale õppetööle jätmise otsustab 

õppenõukogu enne õppeperioodi lõppu. Täiendava õppetöö raames täidab õpilane 

õpetaja vahetul juhendamisel spetsiaalseid õppeülesandeid, et omandada õppekavaga 

nõutavad teadmised ja oskused. Täiendav õppetöö viiakse läbi pärast õppeperioodi 

lõppu. Aastahinne või -hinnang pannakse välja pärast täiendava õppetöö lõppu, 

arvestades täiendava õppetöö tulemusi. 

4.7. Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib erandjuhul jätta õpilase klassikursust 

kordama, kui õpilasel on kolmes või enamas õppeaines aastahinne «puudulik» või 

«nõrk» või samaväärne sõnaline hinnang, täiendav õppetöö ei ole tulemusi andnud 

ning õppekavaga nõutavate õpitulemuste saavutamiseks ei ole otstarbekas rakendada 

individuaalset õppekava või muid koolis rakendatavaid tugisüsteeme. Õppenõukogu 

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

arvamuse. Õppenõukogu otsuses peavad olema esile toodud kaalutlused, mille põhjal 

peetakse otstarbekaks jätta õpilane klassikursust kordama. 

4.8. Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib jätta klassikursust kordama õpilase, kellel on 

põhjendamata puudumiste tõttu kolmes või enamas õppeaines aastahinne «puudulik» 

või «nõrk» või samaväärne sõnaline hinnang. Õppenõukogu kaasab otsust tehes õpilase 

või tema seadusliku esindaja ning kuulab ära tema arvamuse. 

4.9. klassi õpilasele pannakse aastahinded välja enne lõpueksamite toimumist, välja arvatud 

õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle. 
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4.10. Punktis 5 sätestatud tähtaegu ei kohaldata õpilase suhtes, kellele on koostatud 

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

5. Põhikooli lõpetamine 

5.1. Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt 

«rahuldavad», kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö ning kes on 

sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele või eesti keele teise keelena 

eksami, matemaatikaeksami ning ühe eksami omal valikul. 

5.2. Põhikooli lõpetanuks võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel 

ja õppenõukogu otsusega pidada ning põhikooli lõputunnistuse anda õpilasele: 

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

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

viimane aastahinne. 

5.3. Haridusliku erivajadusega õpilasele, kelle kellel käesolevas määruses sätestatud 

tingimustel kooli õppekavaga  või nõustamiskomisjoni soovitusel individuaalse 

õppekavaga on vähendatud või asendatud käesolevas määruses sätestatud  

taotletavaid õpitulemusi, on lõpetamise aluseks kooli või individuaalses õppekavas 

määratud õpitulemuste saavutatus. Haridusliku erivajadusega õpilasel on õigus 

sooritada põhikooli lõpueksamid eritingimustel vastavalt „Põhikooli- ja 

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

kehtestatud lõpueksamite korraldamise tingimustele ja korrale. 

5.4. Õpilane, kelle õppekeel ei ole eesti keel, kes õpib keelekümblusklassis või kes asus eesti 

õppekeelega koolis või klassis õppima viimase kuue õppeaasta jooksul, võib lõikes 1 

nimetatud eesti keele eksami asemel sooritada eesti keele teise keelena eksami. 

5.5. Varem välisriigis õppinud õpilane, kes on enne lõpueksamite toimumist Eestis 

põhikoolis õppinud kuni kolm järjestikust õppeaastat ning kellele on eesti keele 

õppimiseks koostatud individuaalne õppekava, võib eesti keele või eesti keele teise 

keelena eksami sooritada temale koostatud individuaalse õppekava põhjal 

ettevalmistatud koolieksamina.  

5.6. Põhikooli lõpetanuks peetakse eksterni, kes on sooritanud põhikooli lõpueksamid ning 

aineeksamid nendes õppeainetes, milles tal puuduvad põhikooli lõputunnistusele 

kantavad hinded või milles tal ei ole tõendatud teadmisi ja oskusi varasemate õpi- ja 

töökogemuste arvestamise kaudu. Eksterni ei hinnata kehalises kasvatuses, käsitöös ja 

kodunduses ning tehnoloogiaõpetuses. Kooli lõpetamisel eksternina võimaldatakse 

lõpetajale kooli poolt juhendatud õppetegevust kokku vähemalt 15 arvestusliku 

õppetunni ulatuses. Muus osas toimub õppimine iseseisvalt. 
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Õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldus 

1. Kool tagab õpilasele ning vanematele teabe kättesaadavuse õppe ja kasvatuse korralduse 

kohta ning juhendamise ja nõustamise õppetööd käsitlevates küsimustes. Peamised 

õppeteemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused 

tehakse õpilasele teatavaks õppeveerandi või poolaasta algul.  

2. Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga vähemalt üks kord õppeaasta jooksul 

arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides. 

Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja piiratud teovõimega õpilase puhul 

vanem. Arenguvestlust viiakse läbi vastavalt kooli direktori poolt kehtestatud 

arenguvestluse korraldamise tingimustele ja korrale. 

3. Kool korraldab õpilaste ja vanemate teavitamist edasiõppimisvõimalustest ja tagab 

õpilastele karjääriteenuste (karjääriõpe, -info või -nõustamine) kättesaadavuse. 

4. Kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks kutsub direktor kokku statsionaarses õppes 

õppivate õpilaste vanemate koosoleku arvestusega, et kõigile vanematele antakse vähemalt 

üks kord aastas võimalus osaleda vanemate koosolekul. Statsionaarse õppe puhul on 

direktor vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel kohustatud kutsuma 

kokku selle klassi õpilaste vanemate koosoleku. 
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Õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste 
õppekorralduse põhimõtted 

1. Õpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse korral kohandavad 

õpet õpilase vajaduste kohaselt. Õpilase võimete ja annete arendamiseks tuleb põhikoolis 

selgitada välja õpilase individuaalsed õpivajadused, valida sobivad õppemeetodid ning 

korraldada vajaduse korral diferentseeritud õpet. Kool tagab  õpilasele, kellel tekib ajutine 

mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise 

väljaspool õppetunde. Konsultatsioonide ajad on veebilehel. 

2. Kool nõustab vajaduse korral õpilase vanemat õpilase arengu toetamises ja kodus 

õppimises. 

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

käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemal viibimine või kooli õppekeele 

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

õppeprotsessis, õpikeskkonnas (õppevahendid, õpperuumid, suhtluskeel, sealhulgas 

viipekeel või muud alternatiivsed kommunikatsioonid, tugipersonal, spetsiaalse 

ettevalmistusega pedagoogid ja muu selline) või taotletavates õpitulemustes. 

4. Kui eesti õppekeelega koolis õpib eesti keelest erineva emakeelega õpilane, võib kool 

õpilase vanema nõusolekul eesti keele õpet korraldada «Eesti keel teise keelena» ainekava 

alusel. 

5. Eestis vähem kui kolm aastat elanud õpilase puhul võib lapsevanema taotlusel loobuda B-

võõrkeele õppest. 

6. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe toetamiseks kasutatakse vaba tunniressurssi. 

7. Sõltuvalt õpilase hariduslikust erivajadusest võib kool teha talle muudatusi või kohandusi 

õppeajas, õppe sisus, õppeprotsessis, õppekeskkonnas või taotletavates õpitulemustes. 

Nende muudatuste tegemisse kaasatakse õpilase vanem. Kui muudatuste või kohandustega 

kaasneb nädalakoormuse või õppe intensiivsuse oluline kasv või kahanemine võrreldes 

riikliku või kooli õppekavaga, tuleb muudatuste rakendamiseks koostada individuaalne 

õppekava. 

8. Kui individuaalse õppekavaga ettenähtud muudatused ja kohandused ei võimalda riiklikus 

õppekavas sätestatud õpitulemusi saavutada, on individuaalse õppekava rakendamine 

lubatud üksnes nõustamiskomisjoni soovitusel. 
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Karjääriteenuste korraldus  

1. Karjääriteenust koolis osutavad klassijuhatajad koostöös huvijuhiga ja kooli psühholoogiga. 

Karjääriteenuse kaudu aidatakse õpilasel saada tuge, kui õpilane vajab abi või nõu:  

 oma tuleviku ja karjääri planeerimisel, 

 individuaalsel õppekaval õppimise ja individuaalse õppekava taotlemise kohta, 

 eneseanalüüsi koostamisel,  

 vestlusteks valmistumisel või gümnaasiumisse astumiseks.  

2. 8. ja 9. klassis korraldab klassijuhataja koostöös kooli psühholoogiga erinevaid nõustamis- ja 

infotunde õpilastele. 

3. 8. ja 9. klassis korraldab klassijuhataja koostöös huvijuhiga erinevaid õppeasutuste 

infotunde ning õppekäike õppeasutustesse ja ettevõtetesse.  

4. Karjääriteenistuse hulka kuulub ka karjääri- ja tööteemalise kirjanduse soovitamine ning 

kataloogide tutvustamine õppeasutuste kohta, kus on võimalik jätkata õpinguid peale 

põhikooli. Karjääriplaneerimist toetab – www.rajaleidja.ee  
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Õpetaja töökava koostamise põhimõtted 

1. Riiklikus õppekavas puudub nõue, et õpetaja peab koostama igal aastal töökava kõikidele 

klassidele, kuid õppetegevuste planeerimine on vajalik, et  

 tagada õppeprotsessis tegevuste eesmärgipärasus ja läbimõeldus,  

 õpetaja saaks teostada õppeprotsessis toimuva üle seiret,  

 viia läbi efektiivsemalt reflektsiooniprotsessi,  

 detailsemalt kavandada üld- ja valdkonnapädevuste ja läbivate teemade lõimimist 

õppaine  õpitulemustega. 

2. Õpetaja kujundab kooli õppekava alusel välja töökava, mis arvestab klassi omapära ja 

suundumust, kooli arengusuunda ja eripära, õpilaste vaimseid ja kooli materiaalseid 

ressursse.  

3. Õpetaja töökava sisaldab vähemalt õppeveerandi jooksul läbitavaid peamisi teemasid, 

vajalikke õppevahendeid, hindamise korraldust ja planeeritavaid üritusi, millest õpetajad 

teavitavad õpilasi õppeveerandi algul.  

4. Õpetaja töökava koostatakse hiljemalt kaks nädalat enne uue õppeveerandi algust.  
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Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord 

1. Sinimäe Põhikooli õppekava koostamine ja arendamine eeldab õpilaste ja õpetajate, 

õpetajate ja juhtkonna, kooli hoolekogu, kooli ja vanemate, kooli pidaja, teiste 

õppeasutuste ja organisatsioonide koostööd põhikooli riikliku õppekava üldosa 

mõtestamisel ja ainekavade koostamisel. 

2. Sinimäe Põhikooli õppekava koostamises ja arendamises kasutatakse erinevaid töövorme, 

töös osalevad kõik pedagoogid. Õppekava koostamise ja arendamise demokraatliku 

korralduse eest vastutab kooli direktor. 

3. Sinimäe Põhikooli õppekava kehtestab kooli direktor. Kooli õppekava ja selle muudatused 

esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja 

õppenõukogule. 

4. Andmed kooli õppekava kohta kantakse hariduse infosüsteemi õppekavade ja 

koolituslubade alamregistrisse. 

 


