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1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Kooli õppekava koostamise alused ja ülesehitus 

(1) Tarvastu  Gümnaasiumi õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument,  mis 

annab ülevaate kooli väärtustest ja eripärast ning on aluseks koolis toimuvale õppimisele, 

õpetamisele ja kasvatamisele.  

 

(2) Kooli õppekava koostamise aluseks on valitsuse 6. jaanuari 2011. a määrus nr 1. 

  ja kooli arengukava, pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste 

soove ning kasutatavaid ressursse. 

 

(3) Kooli õppekava koostamise ja arendamise demokraatliku korralduse eest vastutab kooli 

direktor. Kooli õppekava kehtestab direktor. 

 

(4) Kooli õppekavas on üldosa ja ainekavad. Ainekavad on esitatud valdkonniti koondatuna 

lisadena.  

 

(5) Tarvastu Gümnaasiumi kooliastmed on: 

1) I kooliaste – 1.–3. klass; 

2) II kooliaste – 4.–6. klass; 

3) III kooliaste – 7.–9. klass; 

4) gümnaasium – 10. – 12. klass. 

 

(6) Kooli õppekava üldosas esitatakse: 

1) õppe- ja kasvatuseesmärgid ning -põhimõtted; 

2) põhikooli tunnijaotusplaan õppeaineti ja aastati, gümnaasiumi suundade kirjeldused ning 

nende tunnijaotusplaan, valikkursuste loendid ja valimise põhimõtted ning erinevate 

õppekeelte kasutamine õppeaineti;  liikluskasvatuse põhimõtted 

3) läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted, lõimingu põhimõtted, seejuures III 

kooliastme läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö korraldamise 

põhimõtted ning temaatilised rõhuasetused; 

4) ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted; 

5) õppe ja kasvatuse korraldus  ning ajakasutus 

6) hindamise korraldus; 

7) õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldus; 

8) õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted; 

9) karjääriteenuste korraldus; 

10) õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted; 

11) kooli õppekava välise õppimise arvestamine koolis õpitava osana; 

11) kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord. 

 

(7) Ainevaldkonniti koondatud ainekavad esitatakse klassiti. 
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2. ÜLDOSA 

2.1 Õppe- ja kasvatuseesmärgid ning –põhimõtted 

Tarvastu Gümnaasiumi põhikool loob tingimused õpilase igakülgseks arenguks, eneseteostuseks 

ning  kujundab koostöös vanematega õiged väärtushoiakud ja -hinnangud, mis on eelduseks 

järgmises haridusastmes edasiõppimiseks. Tarvastu Gümnaasium kasutab tänapäevaseid õpi- ja 

tehnoloogiavõimalusi. Õpetaja vastutab õpetamise, õpilane õppimise ja lapsevanem oma lapse 

igakülgse toetamise eest. Kasvatuseesmärgid saavutatakse põhikoolis kogu koolipere, õpilase ja 

perekonna vastastikuses koostöös. 

2.1.1 Põhihariduse alusväärtused 

(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. 

 

(2) Põhikool kujundab väärtushoiakuid ja -hinnanguid, mis on isikliku õnneliku elu ja 

ühiskonna eduka koostoimimise aluseks. 

 

(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. 

 

2.1.2 Põhikooli sihiseade 

(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. 

 

(2) Põhikoolis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus tagada õpilase eakohane tunnetuslik, 

kõlbeline, füüsiline ja sotsiaalne areng ning tervikliku maailmapildi kujunemine. 

 

(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. 

 

(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. 

 

(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. 
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(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. 

 

(7) Eesti kool seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, seepärast 

pööratakse põhikooli õpetuses ning kasvatuses erilist tähelepanu eesti keele õppele. 

 

2.1.3 Gümnaasiumihariduse alusväärtused 

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

sotsiaalset ja emotsionaalset arengut ning tema individuaalsetest eripäradest ja isiklikest 

huvidest tulenevate haridusvajaduste rahuldamist. Gümnaasium loob igale õpilasele 

võimalused tema võimete maksimaalseks arenguks õpilase eelistusi arvestades, loovaks 

eneseteostuseks, teaduspõhise maailmapildi kinnistumiseks ning emotsionaalse, 

sotsiaalse ja kõlbelise küpsuse saavutamiseks. 

 

(2) Gümnaasium jätkab põhikoolis toimunud väärtuskasvatust, kujundades eelkõige 

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

koostoimimise aluseks. Tähtsustatakse väärtusi, mis aitavad kaasa ühiskonna inimvara 

ning riigi majanduse arengule. 

(3) Gümnaasiumiharidus on jätkuks põhiharidusele uue põlvkonna sotsialiseerumisel, mis 

rajaneb eesti kultuuri traditsioonidel, Euroopa ühisväärtustel ning maailma kultuuri ja 

teaduse saavutustel. Gümnaasiumihariduse omandanud vaimselt, sotsiaalselt, 

emotsionaalselt, kõlbeliselt ja füüsiliselt küpsed inimesed tagavad Eesti ühiskonna 

sotsiaalse, kultuurilise, majandusliku ja ökoloogilise arengu jätkusuutlikkuse. 

 

2.1.4 Gümnaasiumi sihiseade 

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

ettevalmistamine toimimiseks loova, mitmekülgse, sotsiaalselt küpse, usaldusväärse 

ning oma eesmärke teadvustava ja saavutada oskava isiksusena erinevates 

eluvaldkondades: partnerina isiklikus elus, oma kultuuri kandja ja edendajana, tööturul 

erinevates ametites ja rollides ning oma ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse 

eest vastutava kodanikuna. 

 

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

võimetekohase tegevusvaldkonna, millega siduda enda edasine haridustee. 

Gümnaasiumi ülesanne on luua tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused 

ja väärtushoiakud, mis võimaldavad jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või 

gümnaasiumijärgses kutseõppes. 

 

(3) Nende ülesannete täitmiseks ja eesmärkide saavutamiseks keskendutakse: 

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

tulla; 

2) adekvaatse enesehinnangu kujunemisele; 

3) iseseisva õppimise ja koostööoskuste arendamisele; 

4) edasise haridustee võimaluste tutvustamisele ja hindamisele; 

5) kodanikuoskuste, -aktiivsuse ja -vastutuse väljakujunemisele. 
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(4) Teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine toimub 

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

elukeskkonna ühistoime tulemusena. 

(5) Tarvastu Gümnaasium seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, 

seepärast pööratakse gümnaasiumi õpetuses ja kasvatuses erilist tähelepanu eesti keele 

õppele. 

 

2.1.5 Kooli õppekavas oluliseks peetud väärtuste alusdokumendid 

(1) 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). 

 

(2) Tarvastu Gümnaasium on kool, kus: 

- õpivad kõik – nii õpilased, töötajad kui lapsevanemad; 

- õpikeskkond ja väärtushinnangud loovad eeldused, et iga õpilane saab ja tahab õppida 

oma võimete  ja vajaduste kohaselt; 

- omandatud haridus toetab läbilöögivõimet tööturul ja akadeemilises või kutseõppes; 

- lisaks akadeemilisele edukusele on väärtustatud iga õpilase ja töötaja võimalus ja  

vajadus end terviklikult arendada ja  mitmekülgselt teostada; 

- kõigi osapoolte vahel valitsevad sõbralikud koostöösuhted; 

- lapsevanemad ja teised huvigrupid on meie tööga rahul. 

 

Kool loob eeldused 

- heal tasemel püsivate põhiteadmiste omandamiseks riikliku õppekava ulatuses ja 

õpingute jätkamiseks järgmises kooliastmes; 

- nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks, uuendusaltiks, 

kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas toimetuleva inimese 

kujunemiseks; 

- seaduskuuleka, eetilise, isamaad, rahvust, keelt ja kultuuri väärtustava motiveeritud 

noore kasvatamiseks; 

- keskkonnateadliku, tervislikke eluviise väärtustava, sõbraliku, ennast ja teisi austava 

inimese kasvatamiseks; 

- kooli traditsioonide ja püsiväärtuste edasikandmiseks. 

- kodukoha kultuuriloo tundmaõppimiseks; 

2.1.6 Pädevused 

(1) Kooli õppekava tähenduses on pädevus asjakohaste teadmiste, oskuste ja hoiakute 

kogum, mis tagab suutlikkuse teatud tegevusalal või -valdkonnas tulemuslikult toimida.  

Pädevused jagunevad üld- ja valdkonnapädevusteks. 

 

(2) Üldpädevused on aine- ja valdkonnaülesed pädevused, mis on väga olulised inimeseks 

ja kodanikuks kasvamisel. Üldpädevused kujunevad kõigi õppeainete kaudu, ent ka 
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tunni ja koolivälises tegevuses ning nende kujunemist jälgitakse ja suunatakse õpetajate 

ning kooli ja kodu ühistöös. 

 

(3) Üldpädevused on: 

 

kultuuri- ja väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate 

moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, 

loodusega, oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandiga ning nüüdiskultuuri sündmustega; 

väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, 

väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; teadvustada oma 

väärtushinnanguid; oskus väärtustada oma kooli ja kodukoha traditsioone; 

sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus ennast teostada; toimida aktiivse, teadliku, abivalmi 

ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ja järgida 

ühiskondlikke väärtusi ja norme; austada ühiskondlikku mitmekesisust, religioonide ja rahvuste 

omapära; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste ja 

nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel; 

enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; 

analüüsida oma käitumist erinevates olukordades; käituda ohutult ja järgida tervislikke eluviise; 

lahendada suhtlemisprobleeme; 

õpipädevus – planeerida õppimist ja oma aega ning seda plaani järgida; suutlikkus õppida 

individuaalselt ja rühmas ning hankida õppimiseks, hobideks, tervisekäitumiseks ja 

karjäärivalikuteks vajaminevat teavet; kasutada õpitut erinevates olukordades ja probleeme 

lahendades; seostada omandatud teadmisi varemõpitu ja päriseluga; analüüsida oma teadmisi ja 

oskusi, motiveeritust ja enesekindlust ning selle põhjal edasise õppimise vajadusi; 

suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada nii emakeeles kui 

ka põhikooli lõpus vähemalt kahes võõrkeeles, arvestades olukordi ja mõistes suhtluspartnereid 

ning suhtlemise turvalisust; ennast esitleda, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning 

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

korrektset viitamist, kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ja 

väljendusrikast keelt ning kokkuleppel põhinevat suhtlemisviisi; 

matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale 

omast keelt, sümboleid, meetodeid koolis ja igapäevaelus; suutlikkus kirjeldada ümbritsevat 

maailma loodusteaduslike mudelite ja mõõtmisvahendite abil ning teha tõenduspõhiseid 

otsuseid; mõista loodusteaduste ja tehnoloogia olulisust ja piiranguid, ohte ja nende vältimist; 

kasutada uusi tehnoloogiaid eesmärgipäraselt; 

ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi 

erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi, aidata kaasa 

probleemide lahendamisele; seada eesmärke, koostada plaane, neid tutvustada ja ellu viia; 

korraldada ühistegevusi ja neist osa võtta, näidata algatusvõimet ja vastutada tulemuste eest; 

reageerida loovalt, uuendusmeelselt ja paindlikult muutustele; võtta arukaid riske; 

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, 
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isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja 

väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus; suutlikkus ja tahe oma teadmisi tutvustada ka 

kaasõpilastele.  

 (4) Üldpädevuste kujundamine toimub tunni- ja koolivälises tegevuse ning kooli 

traditsioonide kaudu. 

 

     (5) 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. 

 

(6) Kooli õppekavas on järgmised ainevaldkonnad: 

1) keel ja kirjandus; 

2) võõrkeeled; 

3) matemaatika; 

4) loodusained; 

5) sotsiaalained; 

6) kunstiained; 

7) tehnoloogia; 

8) kehaline kasvatus. 

 

(7) Ainekavades esitatakse klassiti 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. 

 

2.1.7 Õppimise käsitus 

(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. 

 

(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. 
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(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. 

 

(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); 

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. 

 

(5) Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu. Lõiming toetab 

õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Lõimingu saavutamist kavandab põhikool 

kooli õppekava arenduse ning õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise käigus. 

 

(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 põhikool 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. 

 

2.1.8 Õppekeskkond 

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

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

iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kannab põhihariduse alusväärtusi ja oma kooli vaimsust 

ning säilitab ja arendab edasi paikkonna ja koolipere traditsioone. 

 

(2) Kool korraldab õppe, mis kaitseb ning edendab õpilaste vaimset ja füüsilist tervist. 

Õppekoormus vastab õpilase jõuvarudele. 

 

(3) Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujundamisel: 

1) osaleb kogu koolipere; 
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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 

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. 

 

 

 

(4) 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. 

 

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

muuseumides, arhiivides, keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes ja asutustes) ning 

virtuaalses õppekeskkonnas. 

 

2.1.9 I kooliastmes taotletavad pädevused 

Esimese kooliastme lõpetades õpilane  

1) on aktiivne, uudishimulik, avatud meelega, õpihimuline, tunneb rõõmu kooliskäimisest ja 

õppimisest 

2) täidab kooli reegleid, austab kooli ja klassikaaslaste vara, kannab õppevahendeid kaasas 

3) arvestab teistega, on tolerantne empaatiavõimeline, on salliv, lugupidav, aus 

4) oskab kuulata, ennast väljendada 
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5) tunneb viisakusreegleid (tänab, tervitab, palub, lepib), oskab lahendada väiksemaid 

konflikte iseseisvalt, austab täiskasvanut 

6) vastutab oma tegude eest 

7) oskab hästi lugeda, saab tekstist aru 

8) omab õpiharjumust, iseseisva ja grupis töötamise oskust 

9) on valmis üle minema ainepõhisele õppele 

10) hoiab oma elu ja tervist, hoolitseb oma välimuse ja hügieeni eest 

11) tunneb rõõmu liikumisest 

12) austab oma pere ja kodu, loodust, kodumaad. Teab, et on osa loodusest 

13) julgeb oma muredest rääkida ja teab, kuhu abi saamiseks pöörduda 

14) tuleb endaga toime: planeerib aega, oskab kasutada raha 

2.1.10 Õppe ja kasvatuse rõhuasetused I kooliastmes 

(1) 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.  

 

(2)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. 

 

(3) Õpetaja olulisim ülesanne on toetada iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni. 

 

(4) Õppetöö korraldamise alus on esimeses kooliastmes aineõpetuslik tööviis. Sõltuvalt 

õpilaste ettevalmistusest võib kasutada ka aineõpetuslikku tööviisi või üld- ja aineõppe 

kombineeritud varianti. 

 

2.1.11 II kooliastmes taotletavad pädevused 

Teise kooliastme lõpetades õpilane  

1)  omab õpioskused ja tal on õpitahe 

- Uudishimu 

- Funktsionaalne lugemisoskus, eneseväljendusoskus 

- Iseseisva töö oskus 

- Loodushoid 

- Oskus rahaga ümber käia 

2) Täidab kooli kodukorda ja käitumisnorme, on  tolerantne 

- Ausus, eneseväärikus 

- Vastutustunne 

- Oma arvamus 

- Kuulamisoskus 

- Koostööoskus 
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- On hoolas oma õppevahenditega 

3) Hindab ja austab oma kodu ja pere 

4) On analüüsivõimeline 

5) Julgeb olla ise 

6) Oskab eristada head ja halba  

7) On loov 

8) Teab, milliste huvidega tahab tegeleda  

9) Austab tervislikke eluviise, on  kehaliselt aktiivne, hoolitseb hügieeni ja  välimuse eest 

2.1.12 Õppe ja kasvatuse rõhuasetused II kooliastmes 

(1) 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.  

 

(2) 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. 

 

(3) 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. 

 

2.1.13 III kooliastmes taotletavad pädevused 

Kolmanda kooliastme lõpetanud õpilane 

Avatud, uudishimulik, salliv tahtejõuline, vastutustundlik, väärikas ja õnnelik 

1) Teadvustab ja väärtustab hariduse olulisust 

2) Oskab suhelda ja käituda erinevates sotsiaalsetes rollides 

3) Huvitub oma õpitulemuste eest ja oskab oma tegevust eesmärgistada 

4) Õpib võimetekohaselt 

5) Oskab leida infot ja seda kriitiliselt hinnata 

6) Väärtustab tervislikke eluviise  

7) Mõistab keskkonna säästmise vajalikkust 

8) Oskab piisavalt praktilisi oskusi iseseisvaks eluks 

9) On omandanud nõutaval tasemel õpioskused ja suudab end arusaadavalt väljendada 

10) Peab lugu oma kodust, koolist, kodukohast ja isamaast 

11) Suudab töötada nii iseseisvalt kui ka grupis 

 

2.1.14 Õppe ja kasvatuse rõhuasetused III kooliastmes 

(1)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.  

(2) Kolmandas kooliastmes keskendutakse: 
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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. 

 

2.1.15 Gümnaasiumis taotletavad pädevused 

(1) Tarvastu Gümnaasiumi lõpetaja  

Elus toimetulev  

1) Sotsiaalselt kohanemisvõimeline ja vastutustundlik 

2) Arengu ja algatusvõimeline 

3) Teadmisi väärtustav ja uudishimulik 

4) Võimeline iseseisvalt töötama ja  otsustama 

5) Valmis elukestvaks õppeks 

6) Eneseteadlik 

7) Analüüsivõimeline ja loov 

8) Sotsiaalselt küps ja aktiivne ühiskonnaliige 

9) Kõlbeline ja traditsioone austav 

10) Väärikas ja tolerantne 

11) Tervist ja looduskeskkonda väärtustav 

12) Suudab end väljendada 

 

2.2 Õppekorraldus 

2.2.1 Põhikooli kohustuslikud ja valikõppeained 

(1) Kooli õppekavas on esitatud järgmised kohustuslike õppeainete ainekavad: 

1) keel ja kirjandus: eesti keel, kirjandus; 

2) võõrkeeled: inglise keel (A-võõrkeel) ja vene ja saksa keel(B-võõrkeeled); 

3) matemaatika: matemaatika; 

4) loodusained: loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika, keemia; 

5) sotsiaalained: inimeseõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus; 

6) kunstiained: muusika, kunst; 

7) tehnoloogia: tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus; 

8) kehaline kasvatus: kehaline kasvatus. 

 

(2) A-võõrkeelena õpitakse inglise keelt, B-võõrkeelena õpitakse vene või saksa keelt. 

 

(3) Kooli õppekavas on esitatud järgmised valikõppeained: 

1) Tarvastu ajalugu 

2) informaatika, robootika 

3) majandus, ettevõtlus 

4) draamaõpetus 

5) õpioskused 
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6) mulgi keel 

7) karjääriõpetus 

8) tekstiõpetus 

9) liikumisõpetus 

10) inglise keel (2. kl) 

 

 

2.2.2 Põhikooli tunnijaotusplaan õppeaineti ja aastati 

(1) Põhikool tagab õpilasele õppe kohustuslikes õppainetes alljärgnevas tunnijaotusplaanis 

vastavalt klassidele esitatud nädala õppetundide mahus: 

 
 

klass 1 2 3 ri
ik

 

k
o

o
l 

4 5 6 ri
ik

 

k
o

o
l 

7 8 9 ri
ik

 

k
o

o
l 

eesti keel 7 6 6 19 1 5 3 3 11   2 2 2 6 1 

kirjandus             2 2 4   2 2 2 6   

A-võõrkeel   1 3 3 1 3 4 4 9 2 3 3 3 9   

B-võõrkeel               3 3   4 3 3 9 1 

matemaatika 3 4 5 10 2 5 5 5 13 2 5 5 5 13 2 

loodusõpetus, 
kodulugu 2 2 1 5 1 2 2 3 7   2     2   

geograafia                     1,5 2 2 5 0,5 

bioloogia                     1,5 2 2 5 0,5 

keemia                       2 2 4   

füüsika                       2 2 4   

ajalugu             1 2 3   2 2 2 6   

inimeseõpetus   1 1 2     1 1 2   1 1   2   

ühiskonnaõpetus               1 1       2 2   

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

kunst 2 2 2 4,5 1,5 2 2 1 3 2 1 1 0,5 2,5   

joonestamine                         0,5 0,5   

tööõpetus, käsitöö, 
kodundus, 
tehnoloogiaõp 1 2 2 4,5 0,5 1 2 2 5   2 2 1 5   

kehaline kasvatus 2 2 2 6   3 3 2 8   2 2 2 6   

liikumisõpetus 1 1 1 2 1                     

  20 23 25     23 27 30     30 32 32     

VALIKAINED                               
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Tarvastu kodulugu           1       1           

mulgi keel             1     1           

draamaõpetus 1 1     2                     

majandus, ettevõtlus     1   1 1       1   0,5     0,5 

arvutiõpetus  1 1 1   3 1 1 0,5   2,5   0,5     0,5 

õpioskused     1   1   1     1           

karjääriõpetus                         0,5   0,5 

tekstiõpetus                         0,5   0,5 

 

2.2.3 Põhikooli valikkursuste loendid ja valimise põhimõtted 

 

(1) Põhikool võimaldab õpilasele õppe valikainetes tunnijaotusplaanis vastavalt klassidele 

esitatud nädala õppetundide mahus: 

 

(2) Vaba tunniressursi jaotusel ja valikainete õpetamisel on lähtutud põhimõttest, et põhikooli 

lõpetaja suudaks edukalt jätkata õpinguid gümnaasiumis või kutsekoolis 

 

2.2.4 Liikluskasvatuse teemad ja nende käsitlemine 

 

(1) Liikluskasvatus on kooli õppe- ning kasvatustegevuse osa, mille käigus õpilased omandavad 

üldised teadmised ja oskused ohutuks ning kaasliiklejaid arvestavaks liiklemiseks. 

 

(2) Liikluskasvatuse põhieesmärk on kujundada üksteisega arvestavaid liiklejaid: 

1) kellel on ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda; 

2) kellel on teadmised ja oskused, mis toetavad nende endi ja teiste liiklejate toimetulekut ja 

ohutust erinevates liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka juhina; 

3) kes hoiduvad käitumast inimesi ohustavalt ning liiklust takistavalt. 

 

(3) Liikluskasvatust toimub kooli õppekava alusel. Liikluskasvatuse teemasid käsitletakse 

lõimitult ainetundides, huvialaringides ja klassivälistel üritustel. Õpetajate töökavades 

määratletakse liikluskasvatuse teemad, mida käsitletakse lõimitult ainetundides. Klassi- ja 

koolivälised üritused kavandatakse kooli üldtööplaanis.  

 

2.2.5 Liikluskasvatuse eesmärk, sisu ja pädevused kooliastmeti 

2.2.5.1.1 I kooliaste 

(1) Liikluskasvatuse eesmärk 

1) ohutuse väärtustamine ning tähelepanu pööramine ohutusele igapäevases õppe- ja 

kasvatustegevuses; 

2) oskus mõista ja väärtustada iseenda ohutust ning ohutut käitumist; ohuolukordade 

tekkepõhjuste selgitamine, ohu ennetamine, ohutust tagavate turvavahendite kasutamine, abi 

kutsumine. 

(2) I kooliastme lõpuks õpilane 
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1) väärtustab ohutust ja iseenda turvalisust; 

2) teab hädaabi numbrit (112), oskab ohust teatada; 

3) oskab kirjeldada ohtusid oma kooliteel, põhjendada ning selgitada ohtude vältimist kooliteel; 

4) oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid, sh helkur, turvavöö, jalgratturikiiver, põlve- 

ning küünarnukikaitsed; 

5) oskab käituda ühissõidukeis, siseneda, väljuda ning ohutult sõiduteed ületada; 

6) oskab valida jalgrattaga, rulaga, rulluiskudega sõitmiseks ohutut kohta; 

7) oskab ohutult liikuda/liigelda märjal, libedal, lumisel teel; 

8) oskab valida tee, sh raudtee ületamiseks kõige ohutumat kohta; peatuda, kuulata, vaadata ning 

ohutuses veendununa sõidutee ületada; 

9) oskab määrata sõidukite liikumise suunda ning hinnata liikumise kiirust. 

 

2.2.5.1.2 II kooliaste 

(1)Liikluskasvatuse eesmärk: 

1) õpetada mõistma ja väärtustama ohutust, iseenda turvalisust ning ohutut käitumist; 

2) oskus osaleda diskussioonides ohtu ennetavate tegevuste analüüsimisel ja õigete hoiakute 

kujunemisel; 

3) omandatud ohutusalaste teadmiste, oskuste, vilumuste lõimimine; 

4) toimetulek reaalses liikluskeskkonnas. 

 

(2)II kooliastme lõpus õpilane: 

1) väärtustab ohutust ja iseenda turvalisust; 

2) oskab ohust vajadusel kiiresti ja korrektselt teatada; 

3) oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid, sh helkur, turvavöö, jalgratturi-, 

mopeedijuhi kiiver, põlve- ning küünarnukikaitsed; 

4) oskab käituda ühissõidukeis, siseneda, väljuda ning sõiduteed ületada; 

5) oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, -kiirust ja kaugust; 

6) oskab valida tee sh raudtee ületamiseks kõige ohutumat kohta; 

7) oskab hinnata sõiduki liikumiskiirust ja määrata vahemaid; 

8) tunneb, teab ja mõistab liikluseeskirja nõudeid; 

9) oskab leida informatsiooni ja lisamaterjali ohutusalaste teemakäsitluste kohta; 

10) oskab kaardistada ohtlikud kohad kooliteel, kirjeldab ohtu ja teab, kuidas ohtu vältida. 

 

2.2.5.1.3 III kooliaste 

(1)Liikluskasvatuse eesmärk: 

1) õpetada mõistma ja väärtustama ohutust, iseenda turvalisust ning ohutut käitumist; 

2) oskus osaleda diskussioonides ohtu ennetavates tegevuste analüüsimisel ja õigete hoiakute 

kujunemisel; 

3) ohutust tagavatest seadustest tulenevate käitumisharjumuste kujundamine, (teadmiste 

rakendamine oskuste, vilumusteni) praktilised ohutusalased õppused; 

(2)III kooliastme lõpus õpilane: 

1) väärtustab ohutust, arvestab kaasliiklejatega ning on seadusekuulekas; 

2) oskab ohust teatada ja hinnata ohuolukorda; 

3) oskab vaatluse teel hinnata helkuri peegelduvuse omadusi; 

4) oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid, sh helkur, turvavöö, jalgratturi- ja 

mootorratturi kiiver, põlve- ning küünarnukikaitsed; 

5) teab ja tunneb nõudeid jalgratturile ja mopeedijuhile ning oskab vastavalt nõuetele käituda; 
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6) oskab kaardil tähistada ohtlikud kohad kooliteel ja valida ohutuma teekonna sihtpunkti 

jõudmiseks; 

7) kirjeldab ohutu teekonna valiku põhimõtteid; 

8) mõistab liikluseeskirja nõudeid; 

9) on teadlik ohutusalastest kampaaniatest. 

 

2.2.5.1.4 Gümnaasium 

(1) Liikluskasvatuse eesmärk 

1) õigete ohutust tagavate hoiakute kujundamine, mis loob eelduse ohutu käitumise 

väärtustamisele; 

2) põhikoolis omandatud ohutusalaste hoiakute, teadmiste, oskuste ja vilumuste laiendamine 

ja süvendamine. 

(2) Liikluskasvatuse teemad ja nende käsitlemise maht 

Gümnaasiumis on liikluskasvatuse sisuks üldine liikluskultuur, vastutustundlikkus ja 

viisakus liiklejana. Liikluskasvatust gümnaasiumis viiakse läbi ainekursuste ja 

kooliväliste ürituste raames. 

(3) Taotletavad pädevused 

Gümnaasiumiastme lõpus õpilane: 

1) väärtustab ohutust, on teadlik riskikäitumise tagajärgedest; 

2) oskab hinnata ohuteguri suurust, teadvustab õnnetuse ahelreaktsiooni võimalikkuse; 

3) oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid; 

4) teab, et pidurdus- ja peatumisteekonna pikkus sõltub sõiduki kiirusest, tee – ja 

ilmastikuoludest (vihm, lumi, jää); 

5) tunneb liikluseeskirja nõudeid; 

6) on seadusekuulekas ning tal on oskused, mis toetavad tema enda ja teiste liiklejate 

toimetulekut ja ohutust erinevates liiklusolukordades; 

7) oskab leida ja omab ülevaadet ohutusalastest kampaaniatest; 

8) oskab koostada riskianalüüsi silmas pidades kooliümbruse (liiklus)keskkonda, teeb 

ettepanekuid ohutuse suurendamiseks. 

 

2.2.6 Gümnaasiumi kohustuslikud ja valikkursused 

(1) Kooli õppekavas on esitatud järgmised õppeainete ning kursuste ainekavad: 

1) keel ja kirjandus: kohustuslikud õppeained – eesti keel, kirjandus; valikkursused – 

„Kõne ja väitlus”, „Müüt ja kirjandus”, „Kirjandus ja ühiskond”, „Draama ja 

teater”, „Kirjandus ja film”, „Maailmakirjandus antiikajast 18. sajandini”, 

„Tänapäeva vene kirjandus”, „Tänapäeva väliskirjandus”  

2) võõrkeeled: B2 keeleoskustasemel võõrkeelt, kus lisaks kohustuslikele kursustele on kaks 

valikkursust, ja B1 keeleoskustasemel võõrkeelt, kus lisaks kohustuslikele kursustele on 

neli valikkursust; 

3) matemaatika: kohustuslik – kitsas matemaatika või lai matemaatika; valikkursused 

„Loogika”, „Majandusmatemaatika elemendid”, „Arvuteooria elemendid I”, „Arvuteooria 

elemendid II”, „Diskreetse matemaatika elemendid I”, „Diskreetse matemaatika elemendid 

II”, „Planimeetria I. Kolmnurkade ja ringide geomeetria” ja „Planimeetria II. Hulknurkade 

ja ringide geomeetria”; 

4) loodusained: kohustuslikud õppeained – bioloogia, geograafia (loodusgeograafia), keemia, 

füüsika; valikkursused – „Rakendusbioloogia” , , „Elu keemia”, „Füüsika ja tehnika”, 

„Teistsugune füüsika”, „Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond”, „Mehhatroonika ja 
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robootika”, „3D-modelleerimine”, „Arvuti kasutamine uurimistöös”, „Rakenduste loomise 

ja programmeerimise alused”; 

5) sotsiaalained: kohustuslikud õppeained – ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, 

geograafia (inimgeograafia); valikkursused – „Üldajalugu – maailma ajalugu: 

tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat”, „Üldajalugu – Euroopa maade ja Ameerika 

Ühendriikide ajalugu”, „Psühholoogia”,  „Globaliseeruv maailm” 

6) kunstiained: kohustuslikud õppeained – muusika, kunst; 

7) kehaline kasvatus: kohustuslik õppeaine – kehaline kasvatus; valikkursused – 

„Kehalised võimed ja liikumisoskused”, „Liikumine välistingimustes”; 

8) riigikaitse valikkursused – „Riigikaitse”, „Praktiline õpe välilaagris”; 

9) majandus- ja ettevõtlusõppe valikkursused – „Majandusõpetus”, „Ettevõtlusõpetus”; 

10) valikkursus „Uurimistöö alused”. 

 

(2) B2 keeleoskustasemel õpitakse inglise, B1 keeleoskustasemel õpitakse vene ja  saksa keelt. 

(3) Kooli poolt pakutavad valikkursused: 

- Kultuurilugu 

- Rahvusvaheline humanitaarõigus 

- Kogukonnapraktika 

- Tarvastu kultuurilugu 

- Infotehnoloogia 

- Õppimispsühholoogia 

- Psühholoogia alused 

- Majandusmatemaatika 

- Majandus- ja ettevõtlusõpetus 

- Meediaõpetus 

- Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond 

- Rakendusbioloogia 

- Avalik esinemine 

- Riigikaitse 

- Inimese anatoomia ja füsioloogia 

- Autoõpetus 

- Uurimistöö alused 

- Keeleõpetus 

- Kirjandiõpetus 

- Helitehnoloogia 

 

 

2.2.7 Gümnaasiumi tunnijaotusplaan kursuseti ja aastati 

(1)  Õpilase minimaalne õppekoormus gümnaasiumi jooksul on 96 kursust (1 kursus on 35 

õppetundi), mis teeb 35 kursust aastas. 

 

(2)  Gümnaasium võimaldab õppe kahes õppesuunas: humanitaar-sotsiaal ja loodus-majandus. 

 

(3) Gümnaasium tagab õpilasele õppe kohustuslikes õppainetes alljärgnevas tunnijaotusplaanis 

vastavalt klassidele esitatud kursuste mahus: 

 



2017 

 19 

 

Gümnaasiumi kursuste jaotus               

HUMANITAAR-SOTSIAAL Riik Suund kokku LOODUS-MAJANDUS Riik Suund kokku 

Keel ja kirjandus:       Keel ja kirjandus:       

eesti keel  6   7 eesti keel  6   7 

kirjandus 5 1 6 kirjandus 5 1 6 

kirjandiõpetus   1 1 kirjandiõpetus   1 1 

tekstiloome   2 2         

keeleõpetus   1 1         

Võõrkeeled:       Võõrkeeled:       

 B2 keeleoskustasemel võõrkeel  5 7 12  B2 keeleoskustasemel võõrkeel  5 7 12 

B1 keeleoskustasemel võõrkeel 5 4 9 B1 keeleoskustasemel võõrkeel 5 4 9 

Matemaatika:       Matemaatika:       

lai matemaatika 8 7 15 lai matemaatika  8 7 15 

        majandusmatemaatika   1 1 

 Loodusained:        Loodusained:       

bioloogia 4   4 bioloogia 4   6 

        rakendusbioloogia   1 1 

        anatoomia-füsioloogia   1 1 

        LTÜ   1 1 

geograafia (loodusgeograafia)  2   2 geograafia (loodusgeograafia)  2 1 3 

keemia  3 1 4 keemia  3 1 4 

        elu keemia   1 1 

Füüsika 5   5 Füüsika 5 1 6 

Sotsiaalained:       Sotsiaalained:       

ajalugu 6   6 ajalugu 6   6 

ühiskonnaõpetus 2   2 ühiskonnaõpetus 2   2 

rahvusvahel. humanitaarõigused   1 1 rahvusvahel. humanitaarõigused   1 1 

 inimeseõpetus 
(perekonnaõpetus) 1   1 

 
inimeseõpetus(perekonnaõpetus) 1   1 

kultuurilugu   2 2         

psühholoogia   3 3 psühholoogia   2 2 

                

geograafia (inimgeograafia)  1   1 geograafia (inimgeograafia)  1   1 
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Kunstiained:       Kunstiained:       

muusika  3   3 muusika  3   3 

kunst  2 1 3 kunst  2   2 

Kehaline kasvatus 5 1 6 Kehaline kasvatus 5 1 6 

                

Valikained riigilt       Valikained riigilt       

 majandus- ja ettevõtlusõpe    2 2  majandus- ja ettevõtlusõpe    5 5 

 uurimistöö alused   1 1  uurimistöö alused   1 1 

arvutiõpetus   2 2 arvutiõpetus   2 2 

riigikaitse    2 2 riigikaitse    2 2 

    
        

Kooli valikained       Kooli valikained       

meediaõpetus   2 2 
    draamaõpetus   2 2 programmeerimine   1 1 

robootika   1 1 robootika   1 1 

fotograafia   1 1 fotograafia   1 1 

avalik esinemine   2 2 avalik esinemine   2 2 

autoõpetus   1 1 autoõpetus   1 1 

kogukonnapraktika   1 1 kogukonnapraktika   1 1 

 helitehnoloogia    1  1  helitehnoloogia    1  1 

  63 50 113   63 50 113 

                

  
 

  
min 
96 

  
  

min 
96 
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2.2.8 Läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted 

(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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 
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Lisaks IT ja iPadide kasutamisele kõikides ainetundides on selle osana rakendunud  

terviklik digipädevuste õpetamise süsteem, mis hõlmab kõiki kooliastmeid (alates 1. 

klassist). 

1.–6. klassini on tunnijaotuskavas valikkursus, mille jooksul õpilased läbivad erinevaid 

arvuti- ja tehnoloogia kursusi ning robootikaõppe lühikursuse Lego robotite baasil.  

5. klassis tehakse tutvust lihtsamate visuaalsete programmeerimiskeeltega. 

6. klassis on tehnoloogiaõppe üheks osaks 3D modelleerimine. 

III kooliastmes lisandub robootikaõppele  õpilastele teadmiste andmine 

üldprogrammeerimisest. 

Gümnaasiumiosas on infotehnoloogia valikursuste osaks lihtsamate 

programmeerimiskeelte õppimine ja robootikaõpe Arduino robotite baasil. 

 

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; 

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. 

 

 

(4) Läbivate teemade käsitlemine tunni- ja koolivälises tegevuses on kirjeldatud alljärgnevas 

tabelis 
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 Õpikeskkond Aineõpe 

Olulisemad 

ainevaldkonnad 

Olulisemad 

lõiminguseosed 

(mitte ainult 

ainetevahelised) 

Klassivälised 

üritused 

Koostööpartnerid 

Üldmärkused 

 

 

 

 

 

 Keeleõppe erinevad 

teemad on seotud 

kõigi läbivate 

teemadega 

Suuremad loovtööd 

Keelefestival 

Traditsioonilised 

üritused, 

Sommercamp 

Tarvastu 

Vallavalitsus, 

lapsevanemad, 

Jelgava Spidola 

Gümnaasium, A. 

Sshweizeri 

Gümnaasium 

Saksamaal 

1.Keskkond ja 

jätkusuutlik 

areng 

 

 

 

 

 

Kooli füüsiline 

keskkond, lilled, 

kooliõu, lähiümbrus 

Loodusained, 

majandusõpetus 

Loodusõpetus seob 

teisi aineid 

Matkad 

Kohalike loodus-ja 

matkaradade rajamine 

ja korrashoid 

Metsapäevad, 

õppekäigud, 

orienteerumismängud 

Loodusõppekeskused, 

RMK, Keskkonnamet 

2. Elukestev õpe 

ja karjääri 

planeerimine 

 

 

 

 

 

Raamatukogu, 

arvutiklass, karjääriinfo 

nurk, teabekeskus 

 

Karjääriõpetuse 

süsteem, kõik 

ainetunnid, 

psühholoogia, 

majandusõpe 

Lastevanemate 

koolitused 

Täiskasvanute 

õpitubade loomine 

Koostöö 

käsitöökojaga, 

kohtumine erinevate 

erialade inimestega, 

Tagasi kooli 

 

 

 

Õppeekskursioonid 

õuesõpe, 

töövarjupäev, Oskaja 

võistlus 

Rajaleidja, 

kutsekoolid, 

kõrgkoolid 

lastevanemate 

töökohad, vilistlased, 

VOL, Swedbank, 

SEB 
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3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

 

 

 

 

 

 

IT süsteemid,  Ennekõike töö- ja 

tehnoloogiaõpetus, 

arvutiõpetus, 

loodusained, aga ka 

teised õppeained 

Arvutiõpe ja 

tööõpetus, 

robootika 

Olümpiaadid,  

projektitegevus, 

koolisisesed 

võistlused, 

omaloomingunädal 

töötubadega 

ringid 

Tartu Ülikool, 

HITSA, 

AHHAA, Olustvere 

tähetorn , Eenet, 

GAG, TERA 

4. Teabekeskkond 

 

 

 

Raamatukogu, IT 

süsteemid, kooli 

koduleht, e-kool, 

klasside blogid, 

kooliraadio 

Kõik ained, e-õpe Arvutiõpe ja kõik 

ülejäänud õppeained 

Õpioskuste 

olümpiaadid, 

viktoriinid, kooli 

ajaleht 

Miksike, Inforing, 

Koolielu, valla 

raamatukogu, 

Õpiveeb, Nutisport 

5. Tervis ja 

ohutus 

 

 

 

Kriisiplaan, 

spordikompleks, 

mänguplats 

Inimeseõpetus, 

kehaline kasvatus, 

käsitöö, kodundus, 

tööõpetus 

Inimeseõpetus-

kehaline-bioloogia-

keemia 

 

Spordipäevad, Abi 

ABC, Südamenädal, 

tervisliku toitumise 

nädal, leivapäev 

Maakonna 

tervisekaitse spets., 

politsei, Viljandi 

maakonna 

Tervisetuba 

6. 

Kodanikualgatus 

ja ettevõtlikkus 

 

Õpilasomavalitsuse 

kaasamine 

Projektõpe kõigis 

ainetes 

Kambüüs 

Klassijuhataja-

ühiskonnaõpetus 

Projektitegevus, 

heategevuspäev, 

õpilasfirmad 

Junior Achievement, 

vald, VOL, 

Viljandimaa 

Arenduskeskus SA 

7. Kultuuriline 

identiteet 

 

 

 

Stendid 

muuseum, raamatukogu 

Kirjandus, kunst, 

muusika, ajalugu, 

Tarvastu ajalugu 

Emakeel-võõrkeeled, 

Muusika- ja 

Kunstikool, ajalugu, 

kultuurilugu 

Õppeekskursioonid, 

teater- draama, 

muusika, kino, 

huvitegevus, aktused, 

kontserdid, näitused 

Kohalikud 

kultuuriasutused, 

sõpruskoolid, 

muuseum, kirik, 

lapsevanemad 

8. Väärtused ja 

kõlblus 

 

 

 

Pedagoogide ja õpilaste 

koostöö, kooli 

kodukord, 

lapsevanemad, 

vilistlased 

Läbib kõiki 

õppeaineid 

Klassijuhataja+kõik 

ained 

Kõigi ürituste 

läbiviimise eeldus 

Muusika- ja 

kunstikool, lastekaitse 

ja sotsiaaltöö, 

lapsevanemad 
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2.2.9 Lõimingu põhimõtted, seejuures III kooliastme läbivatest 
teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö ja gümnaasiumis 
uurimistöö koostamise  põhimõtted. 

 
(1)  Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu. Lõiming 

toetab õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Lõimingu saavutamist kavandab 

põhikool kooli õppekava arenduse ning õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise käigus. 

 

(2) Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel, 

õppeainete, koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, 

õppeülesannete ning -viiside abil. Lõimingu saavutamiseks korraldab põhikool 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)  8. klassi õpilased sooritavad loovtöö ja see kehtib üleminekueksamina. 

Teema  valitakse ainevaldkonna siseselt, juhendajaks on üks ainevaldkonna õpetajatest.  

Loovtöö vormi üle otsustavad õpilased ja juhendav õpetaja. Loovtöö teema märgitakse 

põhikooli lõputunnistusele. 

 

(4)  Loovtöö koostamise põhimõtted, hindamine on täpsemalt kirjas esitatud 

juhendmaterjalis „Loovtöö põhikooli 3. kooliastmes” 

 

(5)  Nõuded gümnaasiumi uurimistööle on täpsemalt esitatud „ Juurimistöö koostamise, 

vormistamise ja hindamise  juhendmaterjalis” 

 

2.3 Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise 
põhimõtted 

 

2.3.1 Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise 
põhimõtted 

(1) Koolis mõistetakse projekti all ühekordse iseloomuga ajaliselt piiratud tööd, millel on 

kindel eesmärk ja ressursid. Projekt algab töömeeskonna loomise ja tegevuskava 

koostamisega ning lõpeb tulemuste analüüsi ning järelduste tegemisega. Võimalikud on ka 

individuaalprojektid, mille elluviimiseks meeskonda ei moodustata. 

 

(2) Kooli õppekava elluviimisel kasutatakse projekte pedagoogiliste ja majanduslike 

eesmärkide täitmiseks. Pedagoogiliste projektide eesmärgiks on arendada õpilaste ja 

õpetajate nii erialaseid kui üldkultuurilisi teadmisi, enesealgatust, meeskonnatööd, 

tegevuse planeerimist ja analüüsi ning juhtimisoskust. Majanduslike projektide abil 

parandatakse õpikeskkonda. 

 

(3) Ülekoolilised ja koolidevahelised projektid kavandatakse enne õppeaasta algust. 

 

(4) Ülekoolilised ja koolidevahelised projektid peavad olema kooskõlas kooli õppekava 

õpitulemustega. 



2017 

 26 

(5) Koolis viiakse läbi järgmisi projektitüüpe: 

1) õpilaste uurimistööd; 

2) õppeekskursioonid; 

3) projektõppepäevad, ainepäevad ja stiilipäevad; 

4) temaatilised näitused; 

5) erinevad olümpiaadid ja konkursid; 

6) traditsioonilised ülekoolilised üritused 

8) ühisprojektid sõpruskoolidega, valla teiste koolidega; 

9) üleriigilistes ja rahvusvahelistes projektides osalemine  

 

(6) Koolis on projektijuhtideks valdkonnaga seotud õpetajad, juhtkonna liikmed, õpilased 

 

(7) Ülekoolilised ja koolidevahelised projektid lisatakse kooli üldtööplaani. 

 

2.4 Õppe ja kasvatuse korraldus  

2.4.1 Õppe ja kasvatuse korraldus ning ajakasutus 

(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) Õpilase väikseim lubatud õppekoormus gümnaasiumis on 96 kursust. Kõigile õpilastele 

ühtse kohustusliku õppe koormus gümnaasiumis on 63 kursust. Kursus vastab 35 ühe 

õppeaine raames toimuvale õppetunnil. 

 

(4) Õpet kavandades ja ellu viies arvestatakse, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane, 

võimaldades talle aega puhkuseks ja huvitegevuseks. 

 

(5) Õpetaja planeerib oma tööd koostöös teiste õpetajatega. Õppeveerandi või kursuse jooksul 

läbitavad peamised teemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad 

üritused tehakse põhikooliõpilastele teatavaks õppeveerandi ning gümnaasiumiõpilastele 

kursuse algul. 

 

(6) Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste 

tegevuste, nagu pikapäevarühmas ja  ringides korraldatavate tegevuste järjestust ja ajalist 

kestust. Kooli päevakava kehtestab direktor. 

(7) Õppeaasta koosneb neljast õppeveerandist ning haridus- ja teadusministri poolt määratud 

koolivaheaegadest. 

 

(8) Kõiki õppeaineid õpitakse kogu õppeaasta vältel; 1. – 9. klassis on aineõpe ja 

gümnaasiumis kursuseõpe. 

 

(9) Kooli üleminekuklassid (8., 10. ja 11. klass) lõpetavad klassikursuse eksamitega. 
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2.4.2 Kooli õppekava välise õppimise arvestamine koolis õpitava osana 

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §17 lõike 4 ja põhikooli riikliku õppekava § 15 lõike 9 

kohaselt võib õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema ja direktori või direktori 

volitatud õpetaja või teiseõppe- ja kasvatusalal töötava isiku kokkuleppel võib kool arvestada 

kooli õppekava välist õppimist või tegevust, sealhulgas õpinguid mõnes teises 

üldhariduskoolis koolis õpetatava osana, tingimusel, et see võimaldab õpilasel saavutada kooli 

või individuaalse õppekavaga määratud õpitulemusi. 

Gümnaasiumi riikliku õppekava §18 lõike 2 kohaselt mõistetakse kokkuvõtva hindamisena 

teadmiste ja oskuste tõendamist juhul, kui kool vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 

17 lõikele 4 arvestab kooli õppekava välist õppimist või tegevust koolis õpetatava osana. 

Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamine kooli õppekava osana võimaldab 

suurendada õpilaste, sealhulgas erivajadustega õpilaste hariduslikku mobiilsust ning avardada 

võimalusi kooliväliseks õppeks. Mujal õppimine annab paindlikuma võimaluse hariduse 

omandamiseks ja annab andekamatele õpilastele võimaluse ennast teostada. Kooli 

õppekavavälise õppe või tegevuse arvestamisel loetakse tulemused samaväärseks õppekava 

läbimisel saavutatud õpitulemustega. 

- Õpilase või piiratud teovõimega õpilase vanema taotlusel arvestada valikaine kursusena 

õppimist Tartu Ülikooli Teaduskooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tehnoloogiakooli ja 

Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia kursustel. Vastav taotlus koos tõendiga kursustele 

registreerimise kohta esitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooli 

direktorile enne kursuse algust. Valikaine kursuse hinne / hinnang pannakse välja TÜ, 

TTÜ, TLÜ vastava tõendi või tunnistuse alusel. 

- Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli kursuste arvestamine 

- osalemist treeningrühmades, spordiklubides tingimusel, et see võimaldab õpilasel 

saavutada Tarvastu Gümnaasiumi õppekavaga määratud õpitulemusi 

 

 

 

2.5 Hindamise korraldus 

2.5.1 Hindamise alus 

(1) 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. 

 

(2) Õpilase ainealaseid teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas ainekavas  

toodud oodatavate õpitulemustega ja tema õppele püstitatud eesmärkidega. 

 

(3)Ainealaseid teadmisi võib hinnata nii õppe käigus kui ka õppeteema lõpus.  

 

(4) Käitumise ja hoolsuse hindamisel lähtutakse kooli õppekava ning kooli kodukorra 

nõuetest. 

 (5) Kui õpilasele on koostatud individuaalne õppekava, arvestatakse hindamisel 

individuaalses õppekavas sätestatud erisusi. 
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2.5.2 Hindamise eesmärk 

(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. 

 

(2) Käitumise ja hoolsuse hindamise eesmärk on: 

1) suunata õpilast järgima üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täitma kooli 

2) kodukorra nõudeid; 

3) motiveerida õpilast hoolikalt täitma õppeülesandeid. 

 

(3) Kooli hindamise korraldus on  täpsemalt kirjeldatud dokumendis „Tarvastu 

Gümnaasiumi hindamise kord”. 

 

Hindamise korras  on välja toodud 

1. Hindamisest teavitamine 

2. Õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise skaalad 

3. Hinnete sisu 

4. Õpitulemuste hindamise korraldus 

5. Kujundav hindamine 

6.  Järelevastamise ja hinde parandamise kord 

7. Kokkuvõttev hindamine 

8.  Käitumise ja hoolsuse hindamise korraldus 

9. Hoolsuse hindamine 

10. Käitumise hindamine 

11. Hinde ja hinnangu vaidlustamine  

12. Õpilase täiendavale õppetööle jätmine. 

13. Õpilase järgmisse klassi üleviimine ja klassikursust kordama jätmine 

14. Põhikooli lõpetamine 

15. Gümnaasiumi lõpetamine I 

16. Individuaalsete tugisüsteemide rakendamine 

2.6 Õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldus 

2.6.1 Õpilase ja vanema teavitamine ning nõustamine  

 

(1) Klassi- või aineõpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse 

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

võimalikule tasemele arendamiseks selgitatakse koolis välja õpilase individuaalsed 

õpivajadused, valitakse sobivad õppemeetodid ning korraldatakse diferentseeritud õpet. 

Koolis tagatakse õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste 

saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde.  
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(2) Põhikool nõustab vajaduse korral õpilase vanemat õpilase arengu toetamises ja kodus 

õppimises.  

 

(3) Põhikool korraldab õpilaste ja vanemate teavitamist edasiõppimisvõimalustest ning tagab 

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

 

(4) Põhikool 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.  

 

 

2.7 Õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste 
õppekorralduse põhimõtted 

2.7.1 Hariduslike erivajadustega õpilased 

(1) 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. 

 

(2) Kui koolis õpib eesti keelest erineva emakeelega õpilane, võib kool õpilase vanema 

nõusolekul eesti keele õpet korraldada «Eesti keel teise keelena» ainekava alusel. 

 

(3) Eestis vähem kui kolm aastat elanud õpilase puhul võib lapsevanema taotlusel loobuda B-

võõrkeele õppest. 

 

(4) Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe toetamiseks võib kasutada valikainetele mõeldud 

tunniressurssi. 

 

(5) Sõltuvalt õpilase hariduslikust erivajadusest võib kool teha talle muudatusi või kohandusi 

õppeajas, õppe sisus, õppeprotsessis, õpikeskkonnas 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. 

 

(6) Kui individuaalse õppekavaga ettenähtud muudatused ja kohandused ei võimalda riiklikus 

õppekavas sätestatud õpitulemusi saavutada, on individuaalse õppekava rakendamine lubatud 

üksnes nõustamiskomisjoni soovitusel. 

 

(7) Kooli õpiabisüsteem ja täiendav töö andekate õpilastega on täpsemalt kirjeldatud 

dokumendis  „Haridusliku erivajadusega õpilase märkamise ja abistamise kord 

Tarvastu Gümnaasiumis“. 

2.7.2 Töö andekate õpilastega 

(1) Õpilase andekust käsitletakse käesoleva seaduse tähenduses haridusliku erivajadusena, kui 

õpilane oma kõrgete võimete tõttu omab eeldusi saavutada väljapaistvaid tulemusi ning on 
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näidanud kas eraldi või kombineeritult eelkõige järgmisi kõrgeid võimeid: üldine 

intellektuaalne võimekus, akadeemiline võimekus, loominguline mõtlemine, liidrivõimed, 

võimed kujutavas või esituskunstis, psühhomotoorne võimekus. 

(2)Kooli eesmärgiks on laste annete, eneseväljenduse ning loovuse arenemiseks soodsa 

keskkonna loomine, märgata andekat last, teda motiveerida. 

(3)Andekate õpilaste arengu tugisüsteem koosneb ainealasest tegevusest (ettevalmistamine 

olümpiaadideks jm.), huvitegevusest (kunsti- ja muusikakool, koorid, tantsuring, näitering, 

puutööring, robootika jt.) ning sporditegevusest (erinevad treeningud, maakondlikud ja 

vabariiklikud võistlused). 

(4)Toetavad tegevused: 

1) Koostöö Tarvastu kunsti- ja muusikakooliga. 

2) Osalemine rahvusvahelistes projektides, vahetusõpilaste programmides. 

3) Uurimis- ja loovtööde koostamine ja kaitsmine.  

4) Projektide koostamine ja elluviimine. 

5) Õpilasfirmade loomine, toetamine. 

6) Koostöö Tartu Ülikooliga: loodusainete õpikojad 1x kuus, teadusbussi etendused, 

ülikooli õppejõudude loengud. Õpilaste õppimine TÜ Täppisteaduste Koolis. 

7) Osalemine Taibukate Teaduskool 

8) Õpioskuste tund 3. ja 5. klassis, õppimispsühholoogia gümnaasiumis 

9) Aineringid, ettevalmistustunnid olümpiaadideks. 

10) Känguru, Pranglimine, Titan, online-viktoriinid, mälumängud, Nuti-Mati matemaatika 

11) Robootika, programmeerimine 

12) Animatsioonistuudio, filmide tegemine  

(5) Õpilaste arengut ja positiivset enesehinnangut püütakse toetada õpilaste mitmekülgse 

tunnustamisega. 

 

2.8 Karjääriteenused 

2.8.1 Karjääriteenuste korraldus 

(1) Karjääriteenuse korralduse eesmärgiks on: 

1) Aidata õpilastel omandada teadmisi iseendast, töömaailmast, elukutsetest ja 

õppimisvõimalustest; 

2) Kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma 

sisenemist, karjääriotsuste tegemist ja eneseteostust. 

 

(2) Karjääriõpetus on integreeritud eelkõige inimeseõpetuse, kodanikuõpetuse, võimalusel ka 

teiste ainete ning klassijuhatajatundide teemadesse. Ainetundides käsitletakse tööalast karjääri 

ja selle kujundamist läbiva teemana. 

(3) Karjääriteenuse korraldusel on koordinaatoriks kooli psühholoog, kes teeb koostööd 

klassijuhatajate, aineõpetajate, raamatukoguhoidja ja huvijuhiga. 

 

(4) Võimalikud on järgmised karjäärinõustamise alased tegevused: 

1) arenguvestlused 

2) õppimisvõimaluste tutvustamine kutseõppeasutustes 

3) õppimisvõimaluste tutvustamine gümnaasiumis 
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4) erinevate elukutsete tutvustamine ja vestlused klassijuhatajatundides 

5) asutuste ja ettevõtete külastamine 

6) kohtumised vilistlastega kui erinevate elukutsete esindajatega 

7) koostöö Viljandi Rajaleidja keskusega 

8)  IX ja  XII klassidel igal õppeaastal karjääriteemalised loengud. 

9)  7.-12. klassi individuaalne nõustamine Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja poolt 

10) 10. ja 9. klassile valikainetund karjääriõpetuses (1 tund poolaastas). 

11)  osalemine erinevates elukutseid propageerivates projektides 

12)  igal aastal külalislektorid  

13)  traditsiooniline töövarjupäev,  

14)  võimalus luua või osaleda õpilasfirmas 

15)  osalemine maakondlikul "Oskaja" võistlusel.  

 

(5) Põhikoolilõpetajatele ja  vanematele korraldatakse kooli lõpetamisega seotud tingimuste ja 

edasiõppimise võimalusi tutvustav koosolek. 

 

(6) Kooli raamatukogus on võimalik saada informatsiooni edasiõppimisvõimaluste kohta. 

 
(7) Põhikoolis mitteedasijõudvate õpilastega alustatakse koolist väljalangemist ennetavat 

karjäärinõustamist. 

 

2.9 Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted 

Väljundipõhisel õppel põhinev lähenemine õpetajate koostööle ja töö planeerimisele 

võimaldab tõsta õpetamise kvaliteeti ning õpilaste poolt saavutatud õpitulemuste taset. 

Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted arutatakse läbi ainekomisjonides ja 

vajadusel õpetajate töökoosolekutel. 

Väljundipõhises õppes toimub õpetaja töö planeerimine alljärgnevalt: 

− määratletakse õpitulemused, mida õppimise ja õpetamise kaudu soovitakse saavutada; 

− õpitulemused seostatakse üldpädevustega, läbivate teemadega ning leitakse lõimingu 

võimalused; 

− kavandatakse õpitulemustes sisalduvatest väljundverbidest tulenevalt hindamine 

(hindamismeetodid ja- kriteeriumid) ning  

− valitakse õpitulemustest ja hindamismeetoditest tulenevalt õpetamismeetodid. 

Õpetamise aluseks on õpitulemused. Õppesisu käsitlemises teeb valiku aineõpetaja 

arvestusega, et kooliastmeti kirjeldatud õpitulemused, üldpädevused ning valdkonna- ja 

ainepädevused oleksid saavutatud. 

Väljundipõhises õppes käsitletakse õppijat õppeprotsessis aktiivse osalejana. Eelduseks, et ta 

saaks seda olla, on vajalik, et õpilane omaks õppeprotsessi toimumise kohta adekvaatset 

informatsiooni. Oluline on õpilase teavitamine trimestri või kursuse alguses 

läbitavatest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest 

üritustest. Õpilane peab teadma mida, millal ja kuidas hinnatakse ning mis on hindamise 

kriteeriumid. 

Hindamismeetodi valikul lähtutakse õpitulemustes sisalduvatest väljundverbidest. 

Hindamismeetodi juurde määratakse hindamiskriteeriumid. Hindamiskriteeriumid kirjeldavad 

õpitulemuste oodatavat taset ning ulatust.  

Hindamiskriteeriumid on detailsed kirjeldused selle kohta, milliseid teadmisi, oskusi, 

hoiakuid mis tasemel, millise aja jooksul, mis tingimustel ja mahus peab õpilane konkreetse 

hindamismeetodi kaudu näitama. Hindamise kohta käiva informatsiooni edastamisel järgib 

õpetaja alljärgnevaid reegleid: 
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− informatsioon peab olema ühemõtteliselt arusaadav 

− informatsioon peab olema ammendav 

− informatsioon ei tohi olla eksitav - hindamisel ei tohi selguda mingid aspektid, mis varem 

ei olnud teada 

− tagatud on vajaliku informatsiooni jõudmine õppijani. 

Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimiseks koostavad klassi- ja aineõpetajad nn ainepassid. 

Klassi-ja aineõpetajad planeerivad õppetöö trimestrite või kursuste kaupa, ainepassid 

esitatakse elektrooniliselt eKoolis vastava õppeperioodi alguseks. 

Ainepassil näidatakse ära antud perioodi 

− õppeteemad ja oodatavad õpitulemused; 

− õppeprotsessi käigus kasutatavate hindamismeetodite kirjeldus; 

− kokkuvõtva hindamise kirjeldus ja hindamiskriteeriumid; 

− olulisemad põhimõtted üldpädevuste kujundamisel, läbivate teemade käsitlemisel ja 

lõimingu teostamisel; 

− planeeritavad üritused, õppematerjalid. 

 

Klassijuhatajad planeerivad töö klassiga ja esitavad iga trimestri lõpus tööaruande ning 

toimub vestlus õppejuhiga. 

Klassijuhataja töökavas näidatakse ära: 

− klassijuhataja töö eesmärgid; 

− käsitletavad teemad; 

− klassi ühistegevus; 

− koostöö lastevanematega. 

 

Õppeaasta lõpus õpetajad analüüsivad oma tööd analüütilise töökokkuvõtte vormi alusel: 

− õppimine, õpetamine, kasvatamine; 

− õpetaja professionaalne areng ja plaanid järgmiseks õppeaastaks; 

− töö HEV õpilastega; 

− õppetundide väline tegevus; 

− tööalane koolitus. 

Õppeaasta eesmärkide täitmisele antakse hinnang tegevuste analüüsi kaudu ning tuuakse välja 

parendusettepanekud järgmiseks õppeaastaks. 

2.10  Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord 

(1) Kooli õppekava kehtestab direktor. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne 

kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja 

õppenõukogule. 

 

(2) Kooli õppekava koostamises ja arendamises kasutatakse erinevaid töövorme. Selles töös 

osalevad kõik pedagoogid. 

(3) Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise korra kinnitab kooli direktor. 


