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Üldsätted 

• Vaimastvere Kooli õppekava on Vaimastvere Kooli õppe- ja kasvatustegevuse 

alusdokument, mis põhineb riiklikul õppekaval. 

• Vaimastvere Kooli õppekava põhimõtted ja lähtealus tuleneb riiklikust õppekavast 

• Vaimastvere Kooli õppekava koosneb kahest eraldi olevast osast: 

• lasteaia õppekava (A osa), 

• põhikooli õppekava (B osa). 

• Õppekava on kättesaadav kooli kodulehel (www.vaimastverekool.ee) ja õpetajate 

toas. Vaimastvere Kooli õppekavad sisaldavad üldosa ja ainekavasid. 

  

http://www.vaimastverekool.ee/
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KOOLI ÕPPEKAVA (B osa) 

  

1. Vaimastvere Kooli väärtused, eripära ja õppekeskkond 

• Vaimastvere Kool on lapsesõbralik kool, õpilaskodu ja lasteaed, kus inimlikus, 

hoolivas ja turvalises keskkonnas on loodud lastele igakülgsed arenguvõimalused. 

• Vaimastvere Kool on väiksemate klassikoosseisudega maakool, mille juurde kuulub 

õpilaskodu, kuhu tuleb õpilasi erinevatest Eesti paikadest. Vaimastvere Kooli 

eripäraks on valmisolek rändetaustaga õpilaste õpetamiseks. 

• Vaimastvere Kool asub looduskaunis kohas Endla looduskaitseala läheduses, mis 

annab head eeldused tööka, loodust hoidva ja oma tervist edendava isiksuse 

kujunemiseks. Looduskaitseala annab võimalusi läbivate teemade ja üldpädevuste 

arendamiseks lõimitult kõigis õppeainetes. 

• Vaimastvere Kool kuulub Ettevõtliku Kooli võrgustikku ja on täitnud ettevõtliku kooli 

baastaseme. Vaimastvere Kool püüdleb ettevõtliku hoiaku kujundamise poole nii 

õpilastes kui õpetajates. Ettevõtliku ja endaga hakkama saava ühiskonnaliikme 

kujundamine toimub läbivalt kõigis õppeainetes TULEM-i kaudu ehk ettevõtliku õppe 

tööriista kaudu:  

• Tunneme rolle ja koostööd – ettevõtlikus õppeprotsessis on igal protsessis 

osalejal täita kokkulepitud ja aktsepteeritud roll. Rollide täitmisel toetatakse 

teineteist aktiivselt ning tehakse selleks koostööd.  

• Usaldame vastutust – õppijal on reaalne vastutus õppeprotsessis ning ta 

mõistab, et valikud toovad kaasa tagajärgi.  

• Lõimume eluga – kaasame õppetöösse kooliväliseid partnereid, et saaksime 

teada, mida õpituga päriselt peale hakata.  

• Evime kogemusi – õppijal on õpitu praktilise rakendamise kogemused, nii 

positiivsed kui ka negatiivsed. Teeme päris asju kogukonna heaks.  

• Mõõdame mõju – õppeprotsessis toimib pidev tagasiside õppeprotsessi osaliste 

vahel nii õppijalt õpetajale kui ka vastupidi. 
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• Vaimastvere Kool toetab õpilast ja arvestab iga õpilase individuaalsust. Õpetajad 

teevad igakülgset koostööd individuaalset lähenemist vajavate õpilaste heaks. Kool 

arendab õpilast tunnis ja tunniväliselt ettevõtlikuks, hoolivaks ja elus hakkamasaavaks 

indiviidiks. 

1.1. Vaimastvere Kooli väärtustepuu 

Kõik Vaimastvere koolipere liikmed lähtuvad oma tegevustes väärtustest, mis on nähtavad ka 

kooli stendi väärtustepuul: 

 Ausus – on see, mis alati aitab! Aus olla proovin ja seda teisteltki soovin. 

• Hoolivus – kaaslastest aitab meid sõpruses ja hädas! 

• Loovus – on peamine argitöös, abiks meil raamat ja oma kultuur! 

• Südamlikkus – peitub me sees, avab uksed ja näitab teed! 

• Arvestamine- kaaslastega. Loomulikult seda tähtis on teha! 

• Jagame – nii rõõmu kui muret, sest sõprus ja koostöö on alati tore! 

• Geniaalsus – meil kaaslaseks kõikjal, ei jää me kuskil hätta! 

• Positiivsus – tõstab tuju, ajab ära jonnituju! 

• Rõõmsameelsus – meid kõiki toidab, vaimu ja meeli täidab! 

• Individuaalsus – on abiks kooliteel. Olen eriline ning head meelt see teeb! 

• Julgus – meid saadab nii päeval kui ööl. Hirmu see lihtsalt minema lööb! 

• Dialoog – väikseid ja suuri siin köidab, vahel ka teater südameid võidab! 
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2. Vaimastvere Kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 

Vaimastvere Kooli eesmärk on võimaldada lasteaias, põhikoolis ja õpilaskodus  lastele 

mitmekülgset ja järjepidevat vaimset, kehalist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille 

tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, 

eetiline käitumine,  tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam oma tervise hoidmise 

tähtsusest ning kujunevad  mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesejuhtimise oskused. 

2.1. Pädevuste kujundamine Vaimastvere Koolis 

Vaimastvere Kooli õppekava taotleb õpilaste üldpädevuste, valdkonna- ja ainepädevuste 

kujundamist, mida on kirjeldatud põhikooli riiklikus õppekavas ja ainekavades.  

 

2.1.1. Üldpädevused  

Vaimastvere Kooli põhikooli õppekava taotleb õpilastel järgmiste üldpädevuste kujunemist: 

 

• kultuuri- ja väärtuspädevus;  

• sotsiaalne ja kodanikupädevus;  

• enesemääratluspädevus;  

• õpipädevus;  

• suhtluspädevus;  

• matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus;  

• ettevõtlikkuspädevus;  

• digipädevus. 
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3. Vaimastvere Kooli õppekorraldus 
  

• Õppe- ja kasvatustegevus on Vaimastvere Koolis 1.–9. klassini traditsiooniline aineõpe. 

• Õppeaasta jaguneb kolmeks trimestriks. 

• Kõiki õppeaineid õpitakse kogu õppeaasta vältel. Erandiks on keskkonnaõpetus III 

kooliastme 8. klassis, mis toimub tsükliõppena – tunnid toimuvad II ja III trimestri 

jooksul. 

• Ainetundide jaotus klassiti määratakse kooli õppekava tunnijaotusplaanis (4.3). 

• Tehnoloogiaõpetus on jaotatud käsitöö ja tööõpetuse ainetundide vahel. Informaatika on 

Vaimastvere Kooli tunniplaanis esitatud arvutiõpetusena. 

 

3.1. Kohustuslikud õppeained (RÕK-i järgi): 

• eesti keel, alates 5. klassist eesti keel ja kirjandus; 

• A-võõrkeel on inglise keel, mille õpe algab 3. klassist; 

• B-võõrkeel on vene keel, mille õpe algab 6. klassist (erandiks on õpilased, kes II 

kooliastmes õppisid mujal B-võõrkeelena saksa keelt); 

• matemaatika; 

• loodusõpetus; 

• geograafia; 

• bioloogia; 

• keemia; 

• füüsika; 

• ajalugu; 

• inimeseõpetus; 

• ühiskonnaõpetus; 
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• muusika; 

• kunstiõpetus; 

• kehaline kasvatus (II ja III kooliastmest poisid ja tüdrukud eraldi õppegruppidena); 

• käsitöö/tööõpetus. 
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3.2. Valikainetunnid ja õppeainete süvendatud õpetamine valikainetundide kaudu 

 Vaimastvere Koolis õpetatakse kooliastmeti õppeaineid süvendatult, mis toimub 

valikainetundide kaudu. Tundidega, mis on lisatud õppeaine süvendatud õpetamiseks, ei 

kaasne riiklikus õppekavas esitatud õppesisule täiendavaid õpitulemusi. Need tunnid 

võimaldavad klassi- või aineõpetajal õpitulemuste saavutamiseks vajalike meetodite valiku 

kaudu pöörata süvendatud tähelepanu üld- ja valdkonnapädevuste saavutamiseks. 

• I kooliastmes õpetatakse süvendatult matemaatikat 2 tundi, loodusõpetust 1 tund, 

inglise keelt 1 tund, kunstiõpetust 0,5 tundi, kehalist kasvatust 1 tund, tööõpetust 

0,5 tundi ja eesti keelt 2 tundi. 

• II kooliastmes õpetatakse süvendatult eesti keelt 1 tund, inglise keelt 2 tund, vene 

keelt 1 tund, matemaatikat 1 tund, muusikaõpetust 1 tund, kunstiõpetust 1 tundi. 

• III kooliastmes õpetatakse süvendatult matemaatikat 2 tundi. 

• Vaimastvere Kooli II kooliastmes on valikainetundidena arvutiõpetus 3 tundi ning 

III kooliastmes keskkonnaõpetus 1 tundi ja kirjandiõpetus 1 tund. 

• Valikainetunnid kinnitatakse vähemalt kuueks õppeaastaks, arvestades kooli 

võimalusi ning õpilaste ja lapsevanemate soove. 

  

  

3.3. Kooli tunnijaotusplaan klassiti 

  I kooliaste       II kooliaste       III kooliaste     

  Kohustuslikud 

tunnid 

Valikaine 

tunnid 

1.

kl 

2.

kl 

3.

kl 

Kohustuslikud 

tunnid 

Valika

ine 

tunnid 

4.

kl 

5.

kl 

6.

kl 

Kohustuslikud 

tunnid 

Valikaine 

tunnid 

7.

kl 

8.

kl 

9.

kl 

Eesti keel 19 2 7 7 7 11 1 5 4 3 6 - 2 2 2 

Kirjandus - - - - - 4 - - 2 2 6 - 2 2 2 

Inglise keel 3 1 - - 4 9 2 4 4 3 9 - 3 3 3 
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Vene keel - - - - - 3 1 - - 4 9 - 3 3 3 

Matemaatika 10 2 3 4 5 13 1 4 5 5 13 2 6 4 5 

Loodusõpetus 3 1 1 2 1 7 - 2 2 3 2 - 2 - - 

Geograafia - - - - -- - - - - - 5 - 2 1 2 

Bioloogia - - - - -- - - - - - 5   1 2 2 

Inimeseõpetus 2 - - 1 1 2 - - 1 1 2 - 1 1 - 

Ajalugu - - - - - 3 - - 1 2 6 - 2 2 2 

Ühiskonnaõpe

tus 

- - - - - 1 - - - 1 2 - - - 2 

Keemia - - - - - - - - - - 4  - - 2 2 

Füüsika - - - - - - - - - - 4 - - 2 2 

Muusika 6 - 2 2 2 4 1 2 2 1 3 - 1 1 1 

Kunst 4,5 0,5 2 2 1 3 1 2 1 1 3 - 1 1 1 

Tööõpetus 4,5 0,5 2 2 1 5 - 2 2 1 5 - 2 3 - 

Kehaline 

kasvatus 

8 1 3 3 3 8 - 3 3 2 6 - 2 2 2 

Keskkonnaõp

etus 

- - - - - - - - - - - 1 - 1 - 

Kirjandiõpetu

s 

- - - - - - - - - - - 1 - - 1 

Arvutiõpetus - - - - - - 3 1 1 1 - - - - - 

KOKKU 60 8 2

0 

2

3 

2

5 

73 10 25 28 30 90 4 3

0 

3

2 

3

2 
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3.3.1. Erisused rändetaustaga õpilaste õpetamisel 

• Rändetaustaga õpilased õpivad Vaimastvere Koolis süvendatult eesti keelt kui 

võõrkeelt, kui nende eestikeelse õppe kogemus põhikoolis on olnud lühem kui 6 

aastat. 

• Teistes ainetundides toimub õpe lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõttel (LAK-

põhimõttel). 

• Rändetaustaga õpilastele koostatakse tunniplaan, mis arvestab tema eesti keele 

süvendatud õppimist. 

• Ainetundides õpitulemuste omandamine toimub individuaalse ainekava alusel, 

arvestades rändetaustaga õpilaste individuaalset keeleoskust ja osalemist eesti keele 

tundides mõne teise ainetunni arvelt.  

3.4. Läbivate teemade ja lõimingu rakendamine 

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

vahendid ning neid arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel.  

 

Läbivad teemad Põhikooli riikliku õppekava alusel on: 

• elukestev õpe ja karjääri planeerimine; 

• keskkond ja jätkusuutlik areng; 

• kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; 

• kultuuriline identiteet; 

• teabekeskkond; 

• tehnoloogia ja innovatsioon; 

• tervis ja ohutus; 

• väärtused ja kõlblus. 
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Läbivate teemade omandamine ja lõimingu rakendamine toimub Vaimastvere Koolis: 

• kõigis õppeainetes ja ainetundides; 

• lõimitud ainetundides; 

• projektiõppes (ühe aine raames või mitme aine koostööprojektina); 

• ülekoolilistes projektides (nt kooli ürituste korraldamine); 

• läbivatest teemadest lähtuvas või õppeaineid lõimivas loovtöös; 

• huviringides; 

• koostöös organisatsioonide/ettevõtete  ja teiste koolidega; 

• osalemisega võistlustel ja haridusprojektides. 
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4. Õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused 

 

Õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused Vaimastvere Koolis on: 

• projektõppe päevad; 

• sh vähemalt kord aastas toimuv projektõppe nädal Vaimastvere Koolis; 

• õuesõppe tunnid kooli looduskaitsealuses pargis või Endla looduskaitsealal; 

• sh lõimitud ainetunnid; 

• õppekäigud, väljasõidud, matkad; 

• sh koostöö Endla looduskaitsealaga (Riigimetsa Majandamise Keskusega 

(RMK)); 

• sh osalemine Maailmakoristuspäevadel; 

• traditsioonide hoidmine ja tähistamine Vaimastvere Koolis: jõulunädal, Vabariigi 

aastapäeva tähistamine, kooli sünnipäeva tähistamine, kalendritähtpäevade 

tähistamine, jne. 

• sh jõulunädal koos jõululaadaga, 

• sh  vastlapäev; 

• spordipäevad kooli staadionil ja võimlas; 

• õppepäevad koostöös Päästeameti, Politsei jt koostööpartneritega; 

• õppesõidud ja huviringid koostöös Vaimastvere noortekeskusega; 

• osalemine robootikanädalal; 

• osalemine luule- ja etluskonkurssidel; 

• kooli ümbruse korrashoid; 

• koostöö Jõgevamaa Spordiliiduga Kalju. 
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5. Hindamise korraldus 

  

5.1. Üldsätted 

• Õpilaste hindamise aluseks on „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“, „Põhikooli riiklik 

õppekava“, Vaimastvere Kooli põhikooli õppekava ning kodukorra nõuded. 

• Individuaalse õppekava järgi õppijate hindamisel arvestatakse sätestatud erisusi. 

• Lihtsustatud õppekava alusel õppijate hindamise aluseks on „Põhikooli lihtsustatud 

riiklik õppekava“. 

• Põhikoolis hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi, käitumist ja hoolsust. 

• Õpilase teadmisi ja oskusi hindab klassi- või aineõpetaja. Käitumist ja hoolsust hindab 

klassijuhataja koostöös aineõpetajatega. 

• Hindamise eesmärk on: 

• toetada õpilase arengut; 

• anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta; 

• innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima; 

• suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise 

haridustee valikul; 

• suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel; 

• anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse 

tegemiseks. 

• Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe 

analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamise alusel kavanatakse edasist õpet. 

Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. 

Hindamine on õpetamise ja õppimise lahutamatu osa. 

• Kool annab õpilasele ja vanemale kirjalikku tagasisidet õpilase käitumise ja hoolsuse 

kohta vähemalt kolm korda õppeaastas. 

• Õpilasel on õigus saada teavet hindamise korralduse ning saadud hinnete ja 

hinnangute kohta. Õpilasel on õigus teada, millised hinded ja/või hinnangud on 

aluseks kokkuvõtvatele hinnetele ja hinnangutele. 

• Käitumise ja hoolsuse hindamise eesmärk on: 
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• suunata õpilast järgima üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täitma 

kooli kodukorra nõudeid; 

• motiveerida õpilast hoolikalt täitma õppeülesandeid. 

 

5.2. Hindamisest teavitamine 

• Õpilasel on õigus saada vastavalt klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta. 

• Aineõpetaja peab õpilastele iga trimestri alguses selgitama, millistest hinnetest 

kujuneb trimestri hinne. 

• Kool teavitab õpilast ja tema seaduslikku esindajat hindamise korraldusest koolis ning 

õpilasele pandud hinnetest ja antud hinnangutest. Õppeprotsessis saadud hinded 

tehakse lapsevanemale teatavaks Stuudiumi, hinnetelehe ja kokkuvõtvad hinded 

Stuudiumi või klassitunnistuse kaudu. 

• Kooli õppekavas sätestatud hindamise korraldus pannakse välja kooli tegevuse 

kajastamiseks peetaval veebileheküljel. 

  

5.3. Teadmiste ja oskuste hindamine 

5.3.1. Teadmiste ja oskuste hindamise korraldus 

o Õpilase teadmisi ja oskusi hindab vastava õppeaine õpetaja õpilase suuliste vastuste 

(esituste), kirjalike ja praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades 

õpilase teadmiste ja oskuste vastavust õppekavas esitatud nõuetele. 

o Lähtuvalt kooliastme ja õppeaine eripärast arvestatakse hindamisel: 

o omandatud teadmiste ja oskuste ulatust, nende rakendamise iseseisvust, 

vastuste õigsust, esituse täpsust ja loogilisust; 

o õpilase oskust oma teadmisi ning oskusi suuliselt ja kirjalikult väljendada; 

o vastuse õigsust, vigade arvu ja liiki; 

o praktilise töö teostust. 

o Trimestri algul teeb vastava õppeaine õpetaja õpilastele teatavaks õppeaines nõutavad 

teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi. 

o Kontrolltööde aeg kavandatakse kooskõlastatult teiste õppeainete õpetajatega. 
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o Kontrolltööde läbiviimise aja märgib õpetaja vastavasse tabelisse Stuudiumis. Õpilasel 

võib üldjuhul olla üks kontrolltöö päevas ja kolm kontrolltööd nädalas. Kahe 

kontrolltöö läbiviimine ühel ja samal päeval on lubatud erandjuhul ja kokkuleppel 

õpilastega. Nädalas ei planeerita üle kolme kontrolltöö. Planeerimata ja etteteatamata 

kontrolltöid ei ole lubatud teha. 

o 8. klassi õpilased valmistavad aasta jooksul ette loovtöö, mille kaitsmine toimub 

üldjuhul aprillis. 

o 1.–9. klassi õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse numbriliselt (hinne), kasutades 

viiepallisüsteemi. 

o Hindega „5“ („väga hea“) hinnatakse suulist vastust (esitust), kirjalikku või 

praktilist tööd, praktilist tegevust või selle tulemust (edaspidi õpitulemus), kui 

see on täiel määral õppekava nõuetele vastav. Kui õpitulemuse hindamisel 

kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega „5“, kui õpilane 

on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust. 

o   Hindega „4“ („hea“) hinnatakse õpitulemust, kui see on üldiselt õppekava 

nõuetele vastav, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi. Kui 

õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust 

hindega „4“, kui õpilane on saanud 75–89% maksimaalselt võimalikust 

punktide arvust. 

o   Hindega „3“ („rahuldav“) hinnatakse õpitulemust, kui see on üldiselt õppekava 

nõuetele vastav, kuid esineb puudusi ja vigu. Kui õpitulemuse hindamisel 

kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega „3“, kui õpilane 

on saanud 50–74% maksimaalselt võimalikust punktide arvust. 

o   Hindega „2“ („puudulik“) hinnatakse õpitulemust, kui see on osaliselt õppekava 

nõuetele vastav, esineb olulisi puudusi ja vigu. Kui õpitulemuse hindamisel 

kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega „2“, kui õpilane 

on saanud 20–49% maksimaalselt võimalikust punktide arvust. 

o   Hindega „1“ („nõrk“) hinnatakse õpitulemust, kui see ei vasta õppekava 

nõuetele. Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse 

õpitulemust hindega „1“, kui õpilane on saanud 0–19% maksimaalselt 

võimalikust punktide arvust. 
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o   Õpetaja võib jooksval hindamisel kasutada  +  ja  -  märki, selgitades sellist 

hinnet õpilasele.   

o   Kui tuvastatakse, et õpilane kasutab vastamise ajal kõrvalist abi, kirjutab maha 

või keeldub ilma mõjuva põhjuseta vastamast, võib õpetaja hinnata vastavat 

tööd hindega „nõrk“. 

o   Kui suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või 

selle tulemust on hinnatud hindega „puudulik“ või „nõrk“ või on hinne jäänud 

välja panemata, mida märgitakse märgiga „T“ Stuudiumis, antakse õpilasele 

võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks. 

o   Õpilane vastab järele õpetajaga kokkulepitud ajal. Üldjuhul on järelevastamise 

tähtaeg 2 nädalat, arvestades päevast, mil õpilane sai mitterahuldava hinde 

teada või õpilase haiguse korral koolitulemise päevast. Järeltöö hinne 

märgitakse stuudiumi päevikus kaldkriipsuga. 

o   Õppeainetes, mis eeldavad erivõimetel põhinevaid oskusi – kehaline kasvatus, 

muusika, kunst, tööõpetus – arvestatakse hindamisel ka õpilaste suhtumist, 

püüdlikkust, teoreetilisi teadmisi ja arengut. 

 

5.3.2. Kujundav hindamine 

• Kujundava hindamisena mõistetakse õppe kestel toimuvat hindamist, mille käigus 

analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, 

antakse tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja 

suunatakse õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärke ja 

meetodeid. Kujundav hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele 

tema varasemate saavutustega. Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt 

õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid edaspidisteks 

tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut. 

• Õppetunni vältel saab õpilane enamasti suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet 

õppeainet ja ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja oskuste (sealhulgas 

üldpädevuste, kooliastme õppe- ja kasvatuseesmärkide ja läbivate teemade) kohta. 

Kogu õppepäeva vältel annavad pedagoogid õpilasele tagasisidet, et toetada õpilase 
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käitumise, hoiakute ja väärtushinnangute kujunemist. Põhikool reageerib juhtumitele, 

mis on vastuolus üldtunnustatud väärtuste ning heade tavadega. 

• Õpilasi võib kaasata enese ja kaaslaste hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke 

seada ning oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel analüüsida ning tõsta 

õpimotivatsiooni. 

• Kujundava hindamise ühe vahendina võib kasutada õpimappi. Õpimapp õppimise 

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

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

5.3.3. Loovtöö läbiviimine 

• Loovtöö sooritamine on kõigile 8. klassi õpilastele kohustuslik. Õppeaine, kus õpilane 

loovtöö sooritab, valib õpilane õppeplaanis olevate õppeainete hulgast.  Valitud teema 

ja õppeaine kooskõlastab õpilane aineõpetajaga ja teatab selle klassijuhatajale 

hiljemalt esimese koolivaheaja alguseks. Klassijuhataja esitab õpilaste valikud kooli 

direktorile. Töö koostatakse juhendi alusel, mis asub kooli kodulehel. 

• Loovtöö eesmärk on anda õpilastele iseseisva töö kogemusi, oskusi tööd planeerida ja 

nõuetekohaselt vormistada. Loovtööd kaitseb õpilane direktori käskkirjaga selleks 

moodustatud komisjoni ees, kus ta esitab tööst kokkuvõtte ja vastab küsimustele töö 

kohta. Loovtööd hinnatakse 8. klassi õpilaste teadmisi ja oskusi hindamisjuhendis 

sätestatud hindamise eesmärkidest lähtuvalt vastava hindeskaala alusel. 

• Loovtöö kaitsmine toimub üldjuhul hiljemalt aprillis. Komisjonid, kaitsmise 

toimumise täpse aja määrab direktor oma käskkirjaga vähemalt kaks nädalat enne 

loovtöö kaitsmist. 

• Loovtöö koostamisel juhendab õpilast vastava aine õpetaja või klassijuhataja. Õpilane 

võib teha koostööd  ja saada abi teistelt kooli töötajatelt. 

• Mitterahuldava hinde korral antakse õpilasele võimalus veel enne õppeperioodi lõppu 

oma tööd parandada ja komisjoni ees uuesti kaitsta. 

• Loovtöö hinne kantakse klassitunnistusele. 

6.3.4. Kokkuvõttev hindamine 

• Kokkuvõttev hinne on õppeaine trimestri- ja aastahinne. 
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• Trimestrihinne pannakse välja trimestri lõpus antud õppeperioodi jooksul saadud 

hinnete alusel. Kokkuvõtva hinde väljapanekul arvestatakse ka järeltöö hinnet, 

lähtudes hindamisjuhendis sätestatud õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise 

eesmärkidest. 

• Aastahinne pannakse välja antud õppeaasta jooksul saadud trimestrihinnete alusel 

enne õppeperioodi lõppu. 8. klassi õpilastel kirjutatakse tunnistusele ka loovtöö hinne. 

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

• Kui õpilane jäetakse täiendavale õppetööle, pannakse uus aastahinne välja pärast 

täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö tulemusi. 

• Õpilasega, kelle trimestrihinne on „puudulik“, „nõrk“ või on jäetud hinne välja 

panemata, viiakse läbi õpitulemusvestlus, et selgitada välja õpiraskuste põhjusi ja 

planeerida lahendusi. Vajadusel koostatakse õpilasele selles õppeaines individuaalne 

õppekava või määratakse mõni muu tugisüsteem, näiteks logopeediline abi, õpiabi, 

täiendavad konsultatsioonid, täiendavad õppeplaanid, nõustamine vm. Kui õpilane, 

kelle trimestri hinne on „puudulik“ või „nõrk“ või on trimestri hinne jäetud välja 

panemata, vastab materjali ära uue trimestri kahe esimese nädala jooksul, kirjutatakse 

Stuudiumis perioodihinde juurde vastav kommentaar, mida saab aastahinde 

väljapanemisel arvestada. 

• Kui õppeaine trimestrihinne on jäänud välja panemata ja õpilane ei ole kasutanud 

võimalust järele vastata, loetakse aastahinde väljapanekul antud trimestri vältel 

omandatud teadmised ja oskused vastavaks hindele „nõrk“. 

• Kokkuvõtvad hinded kantakse Stuudiumi klassipäevikusse, klassitunnistusele, 

aastahinded ka õpilasraamatusse. 

6.4. Käitumise ja hoolsuse hindamine 

• Õpilase käitumist ja hoolsust hindab klassijuhataja, konsulteerides aineõpetajatega, 

igal trimestril. Õppeaasta kokkuvõtvad hinded märgitakse Stuudiumi klassipäevikusse 

ja -tunnistusele, käitumishinne ka õpilasraamatusse. Põhikooli lõputunnistusele 

märgitakse ainult käitumishinne. 
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• Käitumist ja hoolsust hinnatakse hinnetega „eeskujulik“, „hea“, „rahuldav“ ja 

„mitterahuldav“. 

• Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud 

käitumis- ja kõlblusnormide järgimine. Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase 

suhtumine õppeülesannetesse: kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus 

õppeülesannete täitmisel. 

• Käitumishindega „eeskujulik“ hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnormide järgimine on harjumuspärane ning kes täidab järjepidevalt kooli 

kodukorra nõudeid. 

• Käitumishindega „hea“ hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnorme ning täidab kooli kodukorra nõudeid. 

• Käitumishindega „rahuldav“ hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnorme ja kooli kodukorda, kuid kellel esineb eksimusi ja kes vajab pidevat 

pedagoogide ja lastevanemate tähelepanu ja suunamist. 

• Käitumishindega „mitterahuldav“ hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorda ega 

järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme, ei allu õpetajate ega lastevanemate 

nõudmistele. Õpilase käitumist võib hinnata „mitterahuldavaks“ ka korduva põhjuseta 

puudumise või üksiku õigusvastase teo või ebakõlbelise käitumise eest. 

• Käitumise aastahinde „mitterahuldav“ saab õpilasele panna kooli õppenõukogu otsuse 

alusel. Selle taotlemiseks esitab klassijuhataja õppenõukogule kirjaliku põhjenduse, 

milles on arvestatud ka kooli õpilasomavalitsuse seisukohta ja ettepanekuid. 

• Hoolsushindega „eeskujulik“ hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse alati 

kohusetundlikult, õpib kõiki õppeaineid võimetekohaselt, on õppeülesannete täitmisel 

püüdlik, hoolas ja iseseisev, ilmutab omaalgatust ja viib alustatud tööd lõpuni. 

• Hoolsushindega „hea“ hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse 

kohusetundlikult, on iseseisev ja hoolikas ning õpib võimetekohaselt. 

• Hoolsushinde „rahuldav“ saab õpilane, kes üldiselt täidab oma õppeülesandeid, kuid ei 

ole piisavalt järjekindel ega õpi kõiki aineid oma tegelike võimete ja arengutaseme 

kohaselt. 
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• Hoolsushindega „mitterahuldav“ hinnatakse õpilast, kes ei õpi võimetekohaselt, 

suhtub õppeülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult, ei täida tundides õpetajate 

nõudmisi, jätab sageli täitmata oma kodused õppeülesanded.  

6.5. Hinde ja hinnangu vaidlustamine 

• 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.  

6.6. Õpilase täiendavale õppetööle jätmine ja järgmisse klassi üleviimine 

• Õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise või klassikursuse 

kordama jätmise otsustab kooli õppenõukogu enne õppeperioodi lõppu. 

• Õppeperioodi jooksul omandamata jäänud õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste 

omandamise toetamiseks võib õpilase jätta täiendavale õppetööle, mis viiakse läbi 

üldjuhul kahe nädala jooksul pärast õppeperioodi lõppu. 

• Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul juhendamisel spetsiaalseid 

õppeülesandeid. Täiendava õppetöö tulemusi kontrollitakse ja hinnatakse. 

• 1.–8. klassi õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tal on 

„puudulik“ või „nõrk“ aastahinne. 

• Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib erandjuhul jätta õpilase klassikursust 

kordama, kui õpilasel on kolmes või enamas õppeaines pandud välja aastahinne 

„puudulik“ või „nõrk“, täiendav õppetöö ei ole andnud tulemusi ning õppekavaga 

nõutavate õpitulemuste saavutamiseks ei ole otstarbekas rakendada individuaalset 

õppekava või muid koolis rakendatavaid tugisüsteeme. Õppenõukogu kaasab otsuse 

tegemisel õpilase või tema seadusliku esindaja ning kuulab ära tema arvamuse. 

Õppenõukogu otsuses peavad olema välja toodud kaalutlused, millest tulenevalt on 

leitud, et õppekavaga nõutavate õpitulemuste saavutamiseks on otstarbekas jätta 

õpilane klassikursust kordama. 
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• Klassikursust ei jäeta kordama lihtsustatud riikliku õppekava ja toimetuleku riikliku 

õppekava järgi õppivaid õpilasi. 

• Õpilane, keda ei ole jäetud täiendavale õppetööle, viiakse järgmisse klassi üle enne 

õppeperioodi lõppu. 

• Õpilane, kes jäeti täiendavale õppetööle, kuid keda ei jäeta klassikursust kordama, 

viiakse järgmisse klassi üle hiljemalt 30. augustiks. 

• Kui õpilasele on koostatud individuaalne õppekava, lähtutakse järgmisse klassi 

üleviimisel individuaalses õppekavas sätestatud erisustest.  
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7. Karjääriõppe, sh karjääriinfo ja nõustamise korraldamine 

 

• Karjääriõpe toimub Vaimastvere Koolis läbivalt kogu õppeprotsessi jooksul, mil 

õpilased saavad teadlikumaks oma huvidest ja karjäärivõimalustest. 

• Enesemääratlemiseks ja õpilase huvide kindlakstegemiseks aitab kaasa 

inimeseõpetuse tunni vastavad teemad I–III kooliastmes; ühiskonnaõpetuse 

tunni vastavad teemad II ja III kooliastmes.  

• Tööturu ja tööhõive temaatikaga kurssi viimine toimub ühiskonnaõpetuse III 

kooliastmes. 

• Karjääriõppe vormideks on nõustamine, arenguvestlused, individuaalne nõustamine 

sotsiaalpedagoogi ja õppenõustaja poolt; karjääriinfo, koolide ja töövõimaluste 

tutvustamine klassijuhataja tundides; õppeasutuste  ja ettevõtete külastused; 

projektiõpe koostöös teiste õppeasutuste ja ettevõtetega. 

• Karjääriõpe, sh karjääriinfo ja nõustamise korraldamine on esmatähtis III kooliastmes. 

• Karjäärinõustamine toimub 8. ja 9. klassis koostöös sotsiaalpedagoogi ja 

Rajaleidja nõustajatega (sh 9. klassis suunamine individuaalsele nõustamisele); 

• projektiõppe kaudu erinevate erialade ja edasiõppimise võimalustega 

tutvumiseks, nt koostööprojekt Tartu Kutsehariduskeskusega; 

• ettevõtete külastamine koostöös huvijuhiga ja haridusasutuste külastamine ning 

nende külastused Vaimastvere Koolis. 
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8. Õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus 

 

• Kooli ametlik infovahetus ja teavitussüsteem toimub Stuudiumis (vaimastvere.ope.ee), 

kus teavitatakse lapsevanemaid ja õpilasi koolis toimuvast.  

• Stuudiumi kaudu saab õpilane ja lapsevanem infot õppetöö, hindamise, 

koduste tööde ja muu vajaliku kohta. 

• Kooli tööd reguleeriv avalik dokumentatsioon on kättesaadaval kooli kodulehel 

www.vaimastverekool.ee. 

• Kooli info ja sündmuste kajastus toimub kooli kodulehel www.vaimastverekool.ee, 

sotsiaalmeedias kooli Facebooki lehel www.facebook.com/VaimastvereKool ja 

koolimajas stendidel. 

• Klassijuhatajad informeerivad ja suhtlevad vajadusel täiendavalt telefoni või e-maili 

teel ja lastevanemate jaoks moodustatud kiirsõnumite gruppides (nt klassijuhataja 

poolt loodud lastevanemate messengeri suhtlusgrupp). 

• Vähemalt kord aastas toimub direktori korraldusel lastevanemate üldkoosolek. 

• Õppe- ja kasvatustööd puudutavates küsimustes on õpilasel võimalik arenguvestluse 

käigus saada klassijuhatajalt nõustamist;  saada nõustamist aineõpetajatelt, 

eripedagoogilt ja õpilasnõustajalt. 

  

http://www.vaimastverekool.ee/
http://www.vaimastverekool.ee/
http://www.facebook.com/VaimastvereKool
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9. Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted 

 Vaimastvere Kooli õpetajad ja töötajad teevad koostööd: 

o õppenõukogu, töökoosolekute ja koolituste kaudu; 

o töökoosolekud toimuvad kord nädalas kõigile õpetajatele, Stuudiumi kaudu 

saavad nädala infoga tutvuda kõik õpetajad; 

o direktori juhtimisel toimuvad töökoosolekud kord nädalas ka 

tugispetsialistidele; 

o direktsioon koguneb kord nädalas ja annab vajaliku info edasi õpetajate 

töökoosolekul. 

 Õpetaja planeerib oma tööd ainekavade ja töökavade kaudu; 

 ainekavade arenduse eest vastutab kooli juhtkond, ainekavade arenduses osalevad kõik 

aineõpetajad. 

 

9.1  Õpetaja töökava 

  

• Pedagoog koostab Vaimastvere Kooli õppekava üldosa ja ainekava alusel igal 

õppeaastal õpetaja töökava kõikidele klassidele ja rühmadele. Klassi, rühma töökavas 

täpsustatakse kooli ainekavas esitatut. 

•  Töökava on dokument, mille alusel toimub õppetöö õppetunnis. Õppetunnid toimuvad 

koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna. Töökava koostamine ja 

arendamine kuulub klassiõpetaja ja aineõpetaja pädevusse. 

•   Klassiõpetaja ja aineõpetaja töökavad on vormistatud vabas, kuid õppimist toetavas 

struktuuris ning vastavad riiklikule õppekavale. Töökavadel on  alati kirjas õppeaine, 

õppeaasta ja klass. 

•    Klassiõpetaja ja aineõpetaja töökava esitatakse õppeaasta algul kooli direktorile. 
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10. Õpilaste juhendamine ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse 

põhimõtted Vaimastvere Koolis 

10.1. Õpilaste  arengu toetamine ja juhendamine 

• Kool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste 

saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde. 

• Õpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse korral 

kohandavad õpet õpilase vajaduste kohaselt. Õpilase võimete ja annete arendamiseks 

selgitatakse välja õpilase individuaalsed õpivajadused. 

• Õppeaasta alguses testitakse õpilasi logopeedilise abi ning õpiabirühma suunamise 

vajaduse tuvastamiseks. 

• Igal õppeaastal toimuvad õpilaste arenguvestlused. Arenguvestluse viib läbi 

klassijuhataja õpilase ja tema vanema/eestkostja osavõtul. 

• Kui õpilane vajab täiendavat juhendamist väljaspool õppetunde ajutise mahajäämuse 

kõrvaldamiseks, suunatakse ta direktori otsusel vastava aineõpetaja 

konsultatsioonidesse. 

• Kui õpilane vajab pidevat abi kodutööde tegemisel mahajäämuse vältimiseks või 

ajutise mahajäämuse kõrvaldamiseks, suunatakse ta direktori otsusel õpiabi tundidesse 

või pikapäevarühma. 

• Õpilase arendamiseks on võimalik suunata õpilane kooli juures tegutsevasse huviringi. 

  

10.2. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldus  

1) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel lähtutakse kaasava õppe 

põhimõtetest, mille kohaselt õpib haridusliku erivajadusega õpilane tavaklassis. Kooli 

põhimääruse kohaselt on koolis võimalused rakendada hariduslike erivajadustega õpilastele 

ka erinevaid tugirühmi. 
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2) Direktori otsusel võib haridusliku erivajadusega õpilasele rakendada „Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduses“ § 48 sätestatud järgmisi meetmeid, mille rakendamise eeldusena ei ole 

ette nähtud nõustamiskomisjoni soovitust: 

• tugispetsialisti teenus (logopeed, õpiabi, õpetaja, psühholoog, 

sotsiaalpedagoog) 

• individuaalse õppekava rakendamine, 

• pikapäevarühma vastuvõtmine, 

• individuaalsed õpiabi tunnid järeleaitamist vajavas õppeaines, 

• koduõpe vanema/eestkostja taotluse alusel. 

 

3) Kui õpilase hariduslik erivajadus tuleneb tema andekusest, tagatakse talle individuaalse 

õppekava rakendamine ühes või mitmes õppeaines ning vajaduse korral täiendav juhendamine 

aineõpetajate poolt. 

 

4) Meetmete rakendamise perioodi lõpul hindab direktor koostöös õpetajate ja 

tugispetsialistidega abinõude tulemuslikkust ning teeb vajadusel ettepanekud 

vanemale/eestkostjale. Kooli direktor otsustab edasise tegevuse: meetme rakendamise 

lõpetamine; meetme rakendamise jätkamine samal või tõhustatud viisil; meetme vahetamine 

või muu meetme lisamine; soovitamine pöörduda täiendavateks uuringuteks eriarsti, 

erispetsialisti või nõustamiskomisjoni poole. 

 

5) Haridusliku erivajaduse tuvastamiseks läbiviidud pedagoogilis-psühholoogilise hindamise 

tulemused, õpetajate täiendavad tähelepanekud ja soovitused, kooli tugispetsialistide 

soovitused, testimiste ja uuringute tulemused ning nõustamiskomisjoni soovitused õppe 

korraldamiseks ja sellest tulenevalt õpilasele rakendatud meetmed dokumenteeritakse 

haridusliku erivajadusega õpilase arengu ja toimetuleku jälgimiseks koostatud individuaalse 

arengu jälgimise kaardil. Individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise ja täitmise eest 

vastutava isiku koolis määrab direktor. 



29 

 

 

6) Nõustamiskomisjoni soovitusel ja vanema nõusolekul rakendab kool õpilasele lihtsustatud, 

toimetuleku- või hooldusõpet, õppe korraldamist põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava 

järgi, terviseseisundist tulenevat koduõpet või ühele õpilasele keskendatud õpet, põhikooli 

riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemuste asendamist või vähendamist või kohustusliku 

õppeaine õppimisest vabastamist. 

 

7) Õppe korraldamisel ja meetmete rakendamisel nõustamiskomisjoni soovituste kohaselt 

jätkatakse õpilase arengu ja toimetuleku jälgimist. Nõustamiskomisjoni määratud tähtaja 

lõppemisel või vähemalt korra õppeaastas hindab direktor koostöös õpetajate ja 

tugispetsialistidega nõustamiskomisjoni soovitatud õppekorralduse või meetmete rakendamise 

mõju õpilase arengule ja toimetulekule ning teeb selle põhjal ettepanekud edasiseks 

tegevuseks, sealhulgas täiendavate uuringute läbiviimiseks või uute soovituste saamiseks 

nõustamiskomisjoni poole pöördumiseks. 

 

8) „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 17 sätestatud tingimustel ja korras kohaldatakse 

hariduslike erivajadustega õpilastele „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 17 lubatud erisusi: 

• kui eesti õppekeelega põhikooli klassis õpib eesti keelest erineva emakeelega 

õpilane või välisriigist saabunud õpilane, kelle eestikeelse õppe kogemus 

põhikoolis on olnud lühem kui kuus õppeaastat, võib kool õpilase või piiratud 

teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul eesti keele õpet korraldada 

„Eesti keel teise keelena“ ainekava alusel; 

• Eestis vähem kui kolm aastat elanud õpilase puhul võib õpilase või piiratud 

teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel loobuda B-võõrkeele õppest. 

 

9) Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe toetamiseks võib kasutada „Põhikooli riiklikus 

õppekavas“ § 15 lõikes 4 nimetatud tunniressurssi. 

10) Hariduslike erivajadustega õpilasele koostatakse vastavalt vajadusele individuaalne 

õppekava. 
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11) Ühele õpilasele keskendatud õppe puhul võib muuta tunnijaotusplaani, ning  vähendada 

või asendada õpitulemusi võrreldes „Põhikooli riiklikus õppekavas“ sätestatud taotletavate 

õpitulemustega ning vähendada õppekoormust, kuid mitte alla 20 õppetunni õppenädalas. 

 

12) Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama 

ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes 

rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid, mille 

rakendamise üle otsustab direktor, p 12 sätestatu üle õppenõukogu. 

13) Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja 

põhjendatakse õpilasele tugi-või mõjutusmeetme valikut. 

14) Õpilase suhtes võib rakendada Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduses sätestatud 

tugimeetmeid (sealhulgas arenguvestluse läbiviimine, individuaalse õppekava rakendamine, 

õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma, kooli juures tegutsevasse huviringi või õpilaskodusse, 

tugispetsialisti teenuse osutamine ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet): 

 õpilase käitumise arutamine vanemaga; 

• õpilasega tema käitumise arutamine direktori juures; 

• õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus; 

• õpilasele tugiisiku määramine; 

• kirjalik noomitus; 

• esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli 

hoiulevõtmine; 

• õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni 

lõpuks nõutavad õpitulemused; 

• konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe 

edasiseks tegevuseks; 

• ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja 

väljasõitudest; 
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• ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul 

nõutavad õpitulemused. 

• Kooli hoiule antud esemed hoiustatakse ja need tagastatakse kooli kodukorras 

sätestatud korras. 

• Ajutise õppetööst eemaldamise ajal tagab kool järelevalve õpilase üle ja vajaduse 

korral õpilase pedagoogilise juhendamise. 

• Ajutist õppes osalemise keeldu koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul 

nõutavad õpitulemused võib õpilase suhtes rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe 

poolaasta jooksul. Otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta 

vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse õpilasele või piiratud teovõimega õpilase 

puhul vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu. Õpilasele, kellele 

kohaldatakse ajutist õppes osalemise keeldu, koostatakse koostöös õpilase või piiratud 

teovõimega õpilase puhul koostöös vanemaga individuaalne õppekava, et tagada 

nõutavate õpitulemuste saavutamine. Piiratud teovõimega õpilase vanem tagab 

käesolevas lõikes nimetatud mõjutusmeetme kohaldamise ajaks järelevalve õpilase üle 

ning õppe korraldamise individuaalse õppekava kohaselt. 

• Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord sätestatakse kooli 

kodukorras.  
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10.3.Vaimastvere põhikooli individuaalse õppekava koostamise 

ja rakendamise korralduslikud alused 

  

• Individuaalse õppekava koostamise ja rakendamise korralduslikud alused toetuvad 

järgmistele seadusandlikele aktidele: 

§  „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“, 

§  „Põhikooli- ja gümnaasiumi riiklik õppekava“, 

§  „Individuaalse õppekava koostamise ja rakendamise korralduslikud 

alused“ 

  

• Individuaalse õppekava koostamisel ja rakendamisel lähtutakse alljärgnevast: 

• Õpilase, lapsevanema, aineõpetaja või klassijuhataja ettepanekul 

võimaldatakse õpiraskustega õpilastele tugiõpet. Tugiõpe toimub õpetajate 

üldtööaja raames vastavalt direktori poolt kinnitatud konsultatsiooniaegade 

plaanile. Kõikide klassi- ja aineõpetajate konsultatsioonide ajad määratakse 

kindlaks septembrikuu jooksul ja avalikustatakse kooli koduleheküljel. 

•  Koolis võimaldatakse kõne-, lugemis- ja kirjutamispuuetega õpilastele 

logopeedilist abi. 

• Klassijuhataja või aineõpetaja koostöös logopeediga selgitavad välja 

oluliselt erinevate oskuste ja võimetega õpilased, kes vajavad kooli 

ainekavast erinevat õppesisu ja tingimusi. Individuaalse õppekava 

koostamise aluseks on pedagoogilis-psühholoogilised ja/või meditsiinilised 

uuringud (eriarst). Lapse arengu jälgimiseks avatakse „Õpilase 

individuaalse arengu kaart“. Kaardi täitmist koordineerib HEV-

koordinaator. 

•  Individuaalse õppekava koostamine otsustatakse lapsevanema avalduse või 

klassijuhataja või aineõpetaja ettepaneku või arstliku komisjoni otsuse või 

nõustamiskomisjoni soovituse alusel.  

• Individuaalse õppekava koostab aineõpetaja. 
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• Individuaalse õppekava vormistatakse vormi kohaselt. Lapsevanema ja 

õpilasega sõlmitakse kirjalik kokkulepe õpilase edaspidise õppimise kohta. 

• Individuaalse õppekava koostamist koordineerib HEV-koordinaator 

koostöös klassijuhataja ja aineõpetajaga. 

• Individuaalse õppekava kinnitab direktor.  

 

11. Põhikooli õppekava uuendamise ja täitmise kord 

 

• Kooli õppekava koostamisel ja arendamisel kasutatakse erinevaid töövorme. Selles 

töös osalevad kõik pedagoogid. 

• Kooli õppekava koostamise ja arendamise korralduse eest vastutab kooli direktor. 

• Kooli õppekava muudetakse ja täiendatakse vajadusel õppeaasta lõpus. 

• Muudatused kooskõlastatakse pedagoogilise nõukogu, hoolekogu ja õpilasesindusega. 

• Õppekava kinnitatakse direktori käskkirjaga. 
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