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1. ÜLDSÄTTED 
 
(1) Narva Soldino Gümnaasiumi gümnaasiumiastme (edaspidi NSG) õppekava on koostatud 
Vabariigi Valitsuse 06.01.2011.a määruse nr 2 „Gümnaasiumi riikliku õppeakava” ja Vabariigi 
Valitsuse 08.03.2001.a määruse nr 89 „Laste liikluskasvatuse kord” alusel, ning see on Narva 
Soldino Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppe- ja kasvatustöö alusdokument.  
(2) NSG õppekava koosneb üldosast ja ainekavadest kursuseti 
(3) NSG õppekava terviktekst on kättesaadav kooli veebilehel.  
(4) Õpetaja koostab NSG õppekava üldosa ja ainekava alusel igal õppeaastal hindamiskava 
kõikidele klassidele, kus ta õpetab.  
 (5) Ainekavades esitatakse õppeainete õpitulemuste ja õppesisu kirjeldused kursuseti, vajadusel 
täpsustatakse hindamise põhimõtted.  
(6) NSG õppekava üldosas esitatakse: 

 Kooli väärtused ja eripära, kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid; 
 Õppekorraldus – tunnijaotusplaan sh kohustuslikud ja kooli pakutavad valikkursused ning 

valikõppeained, õpilase õppekoormuse kujundamise põhimõtted; hariduslike erivajadustega 
õpilaste õppe korraldus, õppeainete vahelise lõimingu põhimõtted, õpilasuurimuse ja 
praktilise töö korraldus, erinevate õppekeelte kasutamine. 

 Üldpädevuste kujundamiseks ja õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused;  
 Hindamise ja gümnaasiumi lõpetamise korraldus;  
 Õpilaste teavitamise ja nõustamise ning karjääriõppe, sh karjääriinfo ja nõustamise 

korraldamine; 
 Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted; 
 Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord.  
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2. NSG ERIPÄRA JA PÕHIVÄÄRTUSED  
 
2.1. Eripära  
 
Narva Soldino Gümnaasiumi on UNESCO ühendkool, mis on avatud, aktiivne ja 
uuendusmeelne. Juhindudes UNESCO ühendkoolide strateegiast õppe- ja kasvatustöö 
korraldamisel pakutakse õpilastele võimalusi arendada rahu, sallivust ja demokraatiat. 
Prioriteediks on maailmaharidus, mitmekultuurilisus, kestlik areng ja infotehnoloogia 
vahendite tõhus kasutamine. Kooli eripära väljendub nende nelja valdkonna plaanipärases 
arendamises.  
 
2.2. Väärtused  
 
NSG loob tingimused õpilaste erisuguste võimete arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise 
maailmapildi kujunemiseks, aidates kaasa nende vaimsele, füüsilisele, kõlbelisele, sotsiaalsele ja 
emotsionaalsele arengule.  
Gümnaasiumiastme ülesandeks on noore ettevalmistamine toimimiseks loova, mitmekülgse, 
sotsiaalselt küpse, usaldusväärse ning oma eesmärke teadvustava ja saavutada oskava isiksusena 
erinevates eluvaldkondades.  
 
Juhindudes UNESCO ühendkoolide strateegiast ja  TEK võrgustiku koolide põhimõtetest, Narva 
Soldino Gümnaasiumi põhiväärtusteks on: 

 Aidata aktiivselt kaasa kestva rahu ja kestliku arengu saavutamisele 
 Tagada tervislik ja turvaline areng  õppijatele. 

 
Iga valdkonna arendamisel kujundatakse väärtushoiakuid ja –hinnanguid, mis on kooskõlas 
UNESCO ühendkoolide väärtustega.  
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Õppetöö korraldamisel toetutakse gümnaasiumi  arengukavas sätestatud põhiväärtustele, mis on 
ASJATUNDLIKKUS ja SÕBRALIKKUS.  
Koolis tähtsustatud väärtusi tutvustatakse ja arendatakse mitmel viisil, valides tegevused, mis 
sobivad õpilaste kogemuste, arengutaseme, õpistiilide ning kultuurilise taustaga kokku.   
Kestliku arengu valdkonnas väärtuste kujundamise võimalused ja tegevused:  ülekoolilised 
tervisepäevad, osalemine heategevuses sh koristustöödes, kooli olümpiamängud, koostöö 
MONDO-ga sh projektid, infopäevad, üritused, koolitused; ülekoolilised teemalised 
klassijuhatajatunnid, TEK võrgustiku koolide algatustes, projektides, konkurssides osalemine 
(ohutu liikumise päevad; psühholoogiaalased koolitused ja treeningud, temaatilisi tunde 
Teadusnädala raames, kooli füüsilise keskkonna arendamine; koostöö teiste asutustega sh 
päästeamet, politsei, keskkonnaamet, KIK; õuesõpe, ekskursioonid, õppekäigud looduses ja 
loovtööd; spordiringid, osalemine projektis GLOBE  
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Integratsiooni valdkonnas väärtuste kujundamise võimalused ja tegevused: õpilasvahetus, 
rahvusvahelised projektid, eestikeelne aineõpe, kultuuriüritused (rahvusvähemuste seltsid; 
Intervisioon), integreeritud tunnid, koostöö teiste UNESCO ühendkoolidega; uurimistööd; 
UNESCO kalendri rahvusvaheliste tähtpäevadega seotud üritused/tunnid; dokfilmiklubi; 
eurosimulatsioonid; rahvusvahelises mängus „Kultuuripärand“  osalemine 
 
Digi- ja ettevõtlikkuse valdkonnas väärtuste kujundamise võimalused ja tegevused: 
traditsioonilised laadapäevad, IKT – alastes projektides osalemine, „Tagasi kooli“ programmis 
osalemine, konverentsid, koostöd teiste asutustega sh ettevõtted, firmad; õpilasfirmad; 
töövarjupäevades osalemine, koostöö Rajaleidjaga; turvalise interneti päevad, õpetajate IKT-
alane koolitamine, digiõppepäevad, osalemine kodanikualgatustes ja vabatahtlikena tegutsemine; 
ettevõtlike ideede laat, koostöö IVEC ja Ettevõtlik kool võrgustikuga, õpilaste aktiivne osavõtt 
kooliürituste planeerimisel ja läbiviimisel; ettevõtlike tundide päev. 

2.3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid   
(1) Gümnaasiumil  on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne.  
(2) NSG gümnaasiumiastme õppe- ja kasvatustöö eesmärgiks on   
1) kasvatada loovat, mitmekülgset, sotsiaalselt küpset, usaldusväärset ning oma eesmärke 
teadvustavat ja saavutada oskavat isiksust;  
2) luua tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused ja väärtushoiakud, mis 
võimaldavad jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või gümnaasiumijärgses kutseõppes; 
3) kujundada õpilasel iseseisvust, oma maailmapilti ning valmisolekut elus toime tulla;  
3) kujundada õpilasel adekvaatset enesehinnangut; 
4) kujundada gümnaasiumi lõpetajal õppimise ja koostööoskust; 
5) pöörata gümnaasiumi õpetuses ja kasvatuses erilist tähelepanu eesti keele õppele, arvestades 
Narva linna eripära;  
6) luua tingimused haridustee võimaluste tutvustamiseks ja hindamiseks; 
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3. ÕPPEKORRALDUS 
 
3.1. Tunnijaotusplaan gümnaasiumis sh kohustuslikud kursused ja kooli pakutavad 
valikkursused ning valikõppeained 
 
Gümnaasiumiastmes pakutakse järgmised õppeainete kohustustuslikud kursused: 
1) keel ja kirjandus: vene keel, kirjandus – 6 + 5 kursust  
2) võõrkeeled: eesti keelt teise keelena – 12 kursust (sh 3 lisakursust), B2 keeleoskustasemel 
võõrkeelt (inglise või saksa)  – 12 kursust (sh 7 lisakursust);  
3) matemaatika: kitsas matemaatika (8 kursust) või lai matemaatika 14 kursust (õpilase valikul) 
4) loodusained: bioloogia (4 kursust), geograafia (loodusgeograafia) – 2 kursust, keemia – 3 
kursust, füüsika – 5 kursust; 
5) sotsiaalained: ajalugu – 6 kursust, ühiskonnaõpetus – 2 kursust, inimeseõpetus – 1 kursus, 
geograafia (inimgeograafia) – 1 kursus; 
6) kunstiained: muusika – 3 kursust, kunst – 2 kursust 
7) kehaline kasvatus: kehaline kasvatus – 5 kursust 
 
Gümnaasiumis pakutavad valikkursused on järgmised:  
Ainevaldkond „Keel ja kirjandus“  
„Vene keel Eestis“, „Maailmakirjandus antiikajast 18. sajandini”, „Tänapäeva vene kirjandus”, 
„Tänapäeva väliskirjandus”, “Tänapäeva eesti kirjandus”, “Kõne ja väitlus”. 
Ainevaldkond „Võõrkeeled“  
B1 – keeleoskustasemega keel, saksa keel; Eesti keele teise keelena, lisakursused; B2 
keeleoskustasemega keel, lisakursused.  
Ainevaldkond „Matemaatika“  
„Majandusmatemaatika elemendid“, “Planimeetria I. Kolmnurkade ja ringside geomeetria” 
“Planimeetria II. Hulknurkade ja ringside geomeetria”, “Arvutiteooria elemendid”. 
Ainevaldkond „Loodusained“  
„Geoinformaatika”,  „Keemiliste protsesside seaduspärasused”,  “Esmaabi”, “Stressijuhtimine”, 
„Füüsika ja tehnika”, „Teistsugune füüsika”, „Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond”,  
„Joonestamine”, „Arvuti kasutamine uurimistöös”, “Tervislik toitumine”, “Mehhatroonika ja 
robootika”, “Rakenduste loomise ja programmeerimise alused”. 
Ainevaldkond „Sotsiaalained“  
„Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat”, „Üldajalugu – Euroopa 
maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu”,“Inimene ja õigus”, „Sissejuhatus filosoofilisse 
mõtlemisse”, „Tänapäeva filosoofilised küsimused“,„Globaliseeruv maailm”, “Psühholoogia. 
Ainevaldkond „Kehaline kasvatus 
„Kehalised võimed ja liikumisoskused”, „Liikumine välistingimustes”. 
 Riigikaitse valikkursused  
„Riigikaitse”, „Praktiline õpe välilaagris”. 
 
Valikkursus „Karjääriõpetus” 
Valikkursus „Uurimistöö alused“ 
 
Kooli pakutavad valikkursused:  
Eesti seadused (e.k) 
UNESCO kursus 
Maailmaharidus, 
inimõigused 
Maailmaharidus, 
kultuuripärandid 

Dokfilmiklubi  
Tänapäeva eesti kirjandus 
Eesti filmikunst 
Simulatsioonid 
Maailmaharidus, 
jätkusuutlik areng  

Ajakirjandus 
Esmaabi 
Kaasaegsed digivahendid 
ja e-keskkkonnad  
Finantskirjaoskus/rahandus  
Reklaam  
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Raamatupidamise alused 
Dokumendihaldus  
Kutsekeel 
Targalt internetis 

Arhitektuurikursus  
Eelkutseõpe 
Sisekaitseakadeemias  

Arvuti kasutamine 
uurimistöös  
Usundiõpetus 

Lisa 6 TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIASTMES (UUS ÕPPEKAVA)
KOHUSTUSLIKUD KURSUSED 10.kl 11.kl 12.kl kokku UNESCO (integratsioon)

Globaliseeruv maailm 1 1
vene keel 2 2 2 6 Eesti seadused (e.k)* 1 1
kirjandus 1 1 2 4 UNESCO kursus 1 1
eesti keel teise keelena 3 3 3 9 Maailmaharidus, kultuuripärandid 1 1
eesti kirjandus (e.k) 0 0 1 1 maailmaharidus, inimõigused*  1 1
B2 - keeleoskustaseme kursus 2 1 2 5 Usundiõpetus. 2 kursust * 2 2
matemaatika 5 5 4 14 Eesti filmikunst 1 1
loodusgeograafia  (e.k) 0 2 0 2 dokfilmiklubi * 1 1
inimgeograafia  (e.k) 1 0 0 1 simulatsioonid (inglise keeles)* 1 1
bioloogia (e.k) 2 2 0 4 maailmaharidus, jätkusuutlik areng* 1 1
keemia 2 1 0 3 ajakirjandus 1 1
füüsika 2 2 1 5 kultuurilugu * 1 1
ühiskonnaõpetus (e.k) 0 0 2 2
eesti ajalugu (e.k) 1 1 0 2
ajalugu (e.k) 1 1 2 4 tervist säästev, kestlik areng 
inimeseõpetus (e.k) 1 0 0 1 jooga * 1 1
muusika (e.k) 1 2 0 3 stressijuhtimine 1 1
kunst (e.k) 1 1 0 2 kehalised võimed ja liikumisoskused 1 1
kehaline kasvatus (e.k) 2 2 1 5 tervislik toitumine 1 1

esmaabi* 2 2
KOKKU 27 26 20 73
KOHUSTUSLIKUD VALIKKURSUSED 
Planimeetria I, II. Arvuteooria elemendid I 1 1 1 3 digipööre ja ettevõtlikkus

Arvuti kasutamine uurimistöös 1 1
kaasaegsed digivahendid ja e-
keskkkonnad* 

B2 - keeleoskustaseme kursus (ingl.k) 2 3 2 7 finantskirjaoskus/rahandus* 
eesti keel teise keelena 1 1 1 3 reklaam*
Uurimistöö alused 1 1 raamatupidamise alused

dokumendihaldus
VALIKAINED LOODUSVALDKONNAS karjääriõpetus*
geoinformaatika (e.k)* 1 1 majandusmatemaatika elemendid*
Keemiliste protsesside seaduspärasused* 1 1 targalt internetis* 
Elementide keemia(e.k) 1 1 arhitektuurikursus* 
Füüsika ja tehnika* 1 1 mehhatroonika ja robootika

Teistsugune füüsika* 1 1
rakenduste loomise ja programmeerimise 
alused

Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond* 1 1
Joonestamine* 1 1 sisekaitse 

Eelkutseõpe Sisekaitseakadeemias 3 3 2
VALIKAINED SOTSIAALVALDKONNAS riigikaitse. 2 kursust 2 2
Üldajalugu – maailma ajalugu: 
tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat (e.k) kutsekeel
Ühendriikide ajalugu*  
Inimene ja õigus (e.k)* KOKKU
Filosoofia. 2 kursust * 
Psühholoogia* teaduskooli kursused (reg.väljaspool kooli)
VALIKAINED "KEEL JA KIRJANDUS" Start-Up spinneri kursused ( reg.väljaspool kooli)
Maailmakirjandus antiikajast 18.sajandini
Tänapäeva väliskirjandus
Kõne ja väitlus
Tänapäeva eesti kirjandus
Inglise keele vestluskursus
B1 - keeleoskustaseme kursus, saksa keel 1 2 2 5

 
 
Eesti keeles pakutavate kursuste maht on 95 kursust, neist võimalike valikkursuste maht 54, 
2020/2021õa pakutavate valikainete maht  26 kursust. 

 
3.2. Õppesuundade kirjeldused 
 
Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas.  
Õppesuuna „UNESCO/Integratsioon“ kirjeldus  



 
Narva Soldino Gümnaasium 

9 
 

NSG püstitab selles õppesuunas järgmised eesmärgid:   
 kujundada õpilasel Euroopa ühiskonna tingimustes orienteerumisoskust;  
 kasvatada konkurentsivõimelist ja sotsiaalselt aktiivset isiksust; 
 kujundada õpilasel arusaamu kultuuridevahelise kommunikatsiooni tähtsusest ja maailma 

ühiskonnas  koostööks  valmidust; 
 kasvatada õpilases teiste kultuuride esindajate suhtes tolerantset hoiakut ja sallivust.    

Antud suund on kujundatud sellistest valikkursustest „Eesti seadused“, „Globaliseeruv maailm“; 
„UNESCO kursus“, „Maailmaharidus, kultuuripärandid“, „Maailmaharidus, inimõigused“, 
„Usundiõpetus“, „Eesti filmikunst“, „Dokfilmiklubi“, „Simulatsioonid“, „Tänapäeva eesti 
kirjandus““ 
Antud suunas õpe realiseerub:  
ainete lõimumises; olümpiaadidel ja konkurssidel osalemises; koolivälistes üritustes; 
õppeekskursioonides; uurimuslikus õppes;  rahvusvahelistes projektides osalemises (UNESCO, 
MONDO, Sotsiaalne õiglus ja kestlik areng); teiste Euroopa Liidu  haridusasutustega 
teabevahetuses; rahvusvahelistes konverentsides ja seminaridel osalemises; Euroopa 
teadusuuringutes osalemises (nt. PISA); erinevate Euroopa õppeprojektide teostamises.  
Selles suunas gümnaasiumi lõpetaja:  
 on tolerantne, asjatundlik, sotsiaalselt integreeritud isik;  
 oskab rakendada saadud teadmisi praktikal; 
 valdab tahet ja võimet omandada elukutset EL-s; 
 analüüsib muutuste mõju inimeste eluviisile ja väärtushinnangutele; 
 suudab hinnata oma taotlusi, arvestades oma võimeid ning võimalusi, oskab ette näha 

võimalikku edu ja ebaedu, on teadlik erinevatest töövaldkondadest, tööturu suundumustest; 
oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta, kavandab oma 
karjääri; 

 valdab vähemalt kahte võõrkeelt iseseisva keelekasutaja tasemel; 
 on kujundanud oma aktiivse kodanikupositsiooni, tunnetab end dialoogivõimelise 

ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja globaalses kontekstis, oskab konflikte vältida ja 
lahendada, käitub tolerantselt. 

 
Õppesuuna „Kestlik areng ja tervist säästev ” kirjeldus 
NSG püstitab selles õppesuunas järgmised eesmärgid:   
 kasvatada õpilast keskkonnateadlikuks ja sotsiaalselt aktiivseks inimeseks, kes elab ning 

toimib   vastutustundlikult, pidades silmas jätkusuutlikku tulevikku, ja on valmis leidma 
lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele; 

 kujundada õpilasel valmisolekut tegeleda keskkonnakaitseküsimustega kriitiliselt mõtleva 
kodanikuna ning rakendama loodussäästlikke ja jätkusuutlikke tegusemis -  ning  
majandamisviise; 

 kasvatada isiksust, kes järgib tervislikku eluviisi, käitub turvaliselt ja aitab kaasa tervist 
edendava turvalise keskkonna kujundamisele; 

 kasvatada isiksust, kes oskab analüüsida ja hinnata keskkonna ja ühiskonna mõju inimeste 
tervisele; 

 suunata õpilast hindama ohuteguri suurust, teadvustama õnnetuse ahelreaktsiooni 
võimalikkuse; 

Antud suund on kujundatud sellistest valikkursustest „Tervislik toitumine“ , „Maailmaharidus, 
jätkusuutlik areng“, „Kehaline kasvatus“, „Esmaabi“, teaduskooli kursused 
Antud suunas õpe realiseerub:  
ainete lõimumises; koostöös UNESCO ühendkoolidega ja MTÜ Mondoga kestliku arengu 
valdkonnas; koostöös TAI – ga ja TEK võrgustikuga; konverentsidel, olümpiaadidel, näitustel ja 
konkurssidel osalemises; keskkonda ja tervist säästvat arengut toetavates kooli- ja tunnivälistes 
üritustes; õppeekskursioonides ja - käikudes; uurimuslikus õppes; tervisepäevades ja matkadel 
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osalemises,  õppeprojektide teostamises; liikluspäevades osalemises; tantsumeistriklassidest 
osavõtmises.  
Selles suunas Gümnaasiumi lõpetaja:                                                                             
 tunneb huvi looduses ja ühiskonnas toimuvate lokaalsete ja globaalsete nähtuste, nende 

uurimise ning loodusteadustega seonduvate eluvaldkondade vastu; 
 mõistab looduses ja ühiskonnas toimuvate nähtuste ning protsesside ruumilise paiknemise 

seaduspärasusi, vastastikuseid seoseid ja arengu dünaamikat; 
 analüüsib inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes tingimustes ning 

väärtustab nii kodukoha kui ka teiste piirkondade looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust; 
 analüüsib looduse ja ühiskonna vastasmõjusid kohalikul, regionaalsel ja globaalsel 

tasandil, toob selle kohta näiteid ning väärtustab ühiskonna jätkusuutlikku arengut; 
 lahendab keskkonnas ja igapäevaelus esinevaid probleeme, kasutades teaduslikku 

meetodit; 
 väärtustab geograafiateadmisi ning kasutab neid uutes situatsioonides loodusteaduslikke, 

tehnoloogilisi ja sotsiaalseid probleeme lahendades ning põhjendatud otsuseid tehes, 
 on seaduskuulekas ning tal on oskused, mis toetavad tema enda ja teiste liiklejate 

toimetulekut ja ohutust erinevates liiklusolukordades nii jalakäiana, sõitjana kui ka juhina; 
 elab tervislikult, oskab hoida ja vajaduse korral taastada oma vaimset ja füüsilist vormi.  

 
Õppesuuna „Digipööre ja ettevõtlikkus” kirjeldus 
NSG püstitab selles õppesuunas järgmised eesmärgid:  
 õpetada suhtuma vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades säästva ja ettevõtliku arengu 

põhimõtteid;  
 arendada loovust ja süsteemset mõtlemist; oskama püstitada eesmärke, võtta vastutust 

ettevõtlike ideede elluviimisel ning rakendada meeskonnatöö võtteid; 
 rakendada matemaatilisi ja loogilisi meetodeid  erinevates eluvaldkondades; 
 arendada oskust igapäevaelu probleemi esitada matemaatika- ja loogikakeeles ning 

interpreteerida ja kriitiliselt hinnata matemaatilisi ja loogilisi mudeleid igapäevaelu 
kontekstis; 

 kujundada oskust kasutada erinevaid teabeallikaid ja hinnata kriitiliselt neis sisalduvat infot, 
planeerida ja viia; 

 teada üksikisiku, ettevõtte, riigi ja rahvusvahelise majanduse põhimõtteid ning saadaa aru 
nende tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus; 

 kujundada oskust analüüsida ettevõtete, riikide ja maailmamajanduse kujunemist ning 
toimimist, mõista üksikisiku, ettevõtete ja riikide vastutust globaalprobleemide 
lahendamisel; 

 kujundada õpilasel ülevaadet ja kogemusi erinevatest elukutsetest ning olema motiveeritud 
elukestvaks õppeks;  

 kasvatada isiksust, kes mõistab ettevõtlust kui karjäärivalikut ja oma võimalusi ettevõtjana 
tegutsemiseks. 

Antud suund on kujundatud sellistest valikainetest nagu  „Kaasaegsed digivahendid ja e-
keskkonnad“, „Majandus – ja ettevõtlusõpe“ „Finantskirjasokus“, „Kutsekeel“, 
„Dokumendihaldus“, „Reklaam“, Raamatupidamise alused“, „Targalt Internetis“ ning 
„Karjääriõpetus“,  
Antud suunas õpe realiseerub:  
Ettevõtlikkust ja majandusõpetust toetavates mitmesugustes kooli- ja tunnivälistes üritustes: 
projektides, konverentsides, uurimuslikus õppes, olümpiaadides, on-line majandus- ja 
matematikavõistlustes, töövarjupäevades, infotundides, õpilasfirmade tegevuses, õpilasfirmade 
laatades ja konkurssides, näitustes, õppekäikudes, õppeekskursioonides, integreeritud tundides, 
meister-klassides, limma ettevõtlikkuse nädala osalemises, klassijuhatajate ettevõtlikkuse 
temaatilistes tundides, ettevõtlike klasside töö korraldamises, „Tagasi kooli!“ programmis 
osalemises, gümnaasiumi meediarühma tegevuses, gümnaasiumi kodulehe ja ajalehe pidamises. 
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Selles suunas Gümnaasiumi lõpetaja:                                                                                                                           
 Oskab hinnata oma püüdmised oma võimete ja võimaluste arvestusega; 
 Arutleb loovalt ja loogiliselt, leiab probleemülesande lahendamiseks sobivaid strateegiaid 

      ning rakendab neid; 
 Näitab seadusekuulekust, käitub väärikalt, peab Eesti seadustest ja inimõigustest kinni. 
 Omab kujundatud kodanikuhoiakut, tundub end ühiskonna liikmena, kes on valmis Eesti, 

Euroopa ja kogu maailma kontekstis dialoogiks; 
 Vastutab tehtud valiku, vastuvõetud otsuste ja kohustuste eest, peab lugu teiste inimeste ja 

oma isiklikest vabadustest, õpilane on iseseisev isik; 
 Omab teadmisi globaalsetest probleemidest, teab oma vastustusest nende lahendamise eest, 

oskab ennetada ja miinimumi viia tegevust, mis kahjustab keskkonda; 
 Teab oma õigusi ja kohustusi kui kodanik, töötaja, tarbija ja ettevõtja; 
 Teab üksikisiku, ettevõtte, riigi ja rahvusvahelise majanduse põhimõtteid ning saab aru 

            nende tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus; 
 Analüüsib ettevõtete, riikide ja maailmamajanduse kujunemist ning toimimist, mõistab 

      üksikisiku, ettevõtete ja riikide vastutust globaalprobleemide lahendamisel; 
 Kasutab erinevaid teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot, planeerib ja viib 

            läbi uurimuslikke töid, töötleb kogutud andmeid, tõlgendab ja esitab neid; 
 Mõistab oma tuleviku planeerimise tähtsust; 
 Omab ülevaadet ja kogemusi erinevatest elukutsetest ning on motiveeritud elukestvaks 

      õppeks; omab töökogemust õpilasfirmade tegevuses; 
 Omab teadmisi erinevatest tööaladest, tööjõuturu tendentsidest, oskab otsida   

informatsiooni edasise õppimise ja töökoha saamise kohta, plaanib oma karjääri; 
 Võtab vastu otsuseid: karjäär on planeeritud vastavalt oma huvidele ja vajadustele, 

arvestades Eesti ja maailma haridus- ja tööjõuturu vajadusteg 
 Oskab toime tulla kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu- , õpi ja töökeskkonnas;  
 Osaleb digitaalses sisuloomes; oskab kasutada probleemilahenduseks sobivaid 

digivahendeid; 
 On teadlik digikeskkonna ohtudest ja oskab neid vältida 

 
3.2. Õpilase õppekoormuse kujundamise põhimõtted  
 
Gümnaasiumis on 67 kohustuslikku kursust.   
Kokku peab gümnaasiumi lõpetamiseks õpilane olema läbinud 96 kursust.  
Lisaks kohustuslikele kursustele ja kooli poolt kohustuslikuks tehtud valikursustele (võõrkeeled, 
eesti keel teise keelena, uurimistöö alused), peab õpilane valima valikkursused 
tunnijaotusplaanis esitatud valikkursuste hulgast, et saavutada minimaalne õppekoormus, mis on 
vajalik gümnaasiumi lõpetamiseks. 
Tunnijaotusplaanis esitatud kooli valikkursused (õppesuundade valikkursused) toimuvad juhul, 
kui on vähemalt 12 soovijat. 
Valikkursused on esitatud gümnaasiumi tunnijaotusplaanis. Valikkursuse valiku kohta peab 
gümnaasiumi esimese aasta (10.klassi) õpilane esitama enda valitud valikainete loendi 
õppealajuhatajale hiljemalt 10.septembriks. Valikkursuste valiku kohta tehakse õpilasega 
kirjalikku taasesitamist võimaldavad vormis kokkuleppe. Valikkursusi võib kokkuleppel 
koolijuhtkonnaga muuta pärast esimest õppeaastat.  
Vajadusel, õpilaste soovil, vahendite olemasolul saab avada uusi ainekursusi, kui kool suudab 
tagada nõudlust õpetajate ja õppekavaga.  
Aineõpetajaga kokkuleppel ning kirjaliku taotluse alusel on lubatud arvestada kooli 
valikkursusena TÜ Teaduskooli kaugõppekursused vastavalt valitud õppesuunale.  

kursused ning pikaajalistes projektides osalemine vastavate tunnistuse olemasolul.  
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Õpilastel on võimalus üle minna kitsalt matemaatikalt laiale matemaatikale esimese kuu kursuse 
jooksul ja laia matemaatika järgi õppinud õpilane saab üle minna kitsale matemaatikale pärast 
kolmandat kursust. Üleminek kitsalt matemaatikalt laiale ja vastupidi on võimalik erandkorras ka 
hiljem individuaalse õppekava alusel ja kokkuleppel kooliga.   
Kool tagab eestikeelse õppe vähemalt 57 kursuse ehk 60% ulatuses gümnaasiumiastmele 
kehtestatud väikseimast lubatud õppemahust, kusjuures eesti keeles õpetatakse eesti kirjandust, 
eesti ajalugu, ühiskonnaõpetust, muusikat ja geograafiat.  
Õpetaja puudumisel (va haigusleht) antakse õpilastele iseseisev töö kas e – kooli kaudu või 
Moodles, töö täitmine on õpilastele kohustuslik.  
Tunnijaotusplaanis (märkega „(e.k.)“  on tähistatud need kursused, mida õpetatakse eesti keeles. 
Kokku on gümnaasiumis vähemalt 57 kursust, kus õppekeeleks on määratud eesti õppekeel.  
 
3.3. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldus 
 
Hariduslike erivajadustega (HEV) on õpilane, kellel on õpiraskused, terviserike, puue, vajadus  
pikemaajaliselt õppetööst eemal viibida või eriline andekus.   
HEV õpilaste õppes tehakse vajadusel muudatusi või kohandusi õppe sisus, õppeprotsessis  
ja/või õpikeskkonnas (õppevahendid, õpperuumid, suhtluskeel, sh alternatiivsed 
kommunikatsioonid, spetsiaalse ettevalmistusega pedagoogid, tugipersonal jm).  
HEV õpilaste toetamiseks on järgmised võimalused:  

 individuaalne juhendamine aineõpetaja poolt; 
 individuaalse õppekava koostamine; 
 psühholoogi konsultatsioonid; 
 Rajaleidja nõustamiskeskuse konsultatsioonid; 

Vastavad kokkulepped fikseeritakse IÕKs, mille täitmist korraldab õppejuht 
Haridusliku erivajaduse korral, mis väljendub tugevas motivatsioonis või/ja kõrgemates 
vaimsetes või erivõimetes ja/või loomingulisuses, on õpilase arengu ja motivatsiooni toetamiseks 
vastavalt andekuse valdkonnale järgmised võimalused: 

 valikkursused gümnaasiumis; 
 osalemine Tartu Ülikooli Teaduskooli kursustel; 
 osalemine koolisisestel, piirkondlikel, üleriigilistel ja rahvusvahelistel aineolümpiaadidel ja 

ainevõistlustel, konkurssidel ja konverentsidel; 
 korraldada ja/või osaleda omaloominguõhtutel; 
 esitada omaloomingut kontsertidel ja omaloominguõhtutel; 
 osaleda õpilasomavalitsuse töös; 
 osaleda ülekooliliste ürituste korraldamises; 

Töö andekate õpilastega reguleerib „NSG andekate õpilaste toetamise kord“   

3.4. Lõimingu põhimõtted  
 
Narva Soldino Gümnaasiumis lõimingu eesmärgiks on pakkuda õpilastele motiveeritud 
õppimist, seostada teadmisi õpilasest ja tema huvidest lähtuvalt ning soodustada sellega õpilase 
aktiivsust. Lõiming toetab õpilaste üldpädevuste ja ainevaldkondade pädevuste kujunemist. 
Lõimingu planeerimine põhikoolis teostub kooli õppekava arendamise käigus, samuti õppe-ja 
kasvatustöö planeerimisel.  
Õpetuse lõimumine toimub mitmel erineval moel: 
-ainetevahelised seosed -  erinevate õppeainete õppesisu elementide seosed; 
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-ajaline kooskõla - kaht iseseisvat õppeainet seostatakse ajaliselt; ühes aines õpitu toetab teises 
õppeaines õpitavat;  
-õppeainete kombineerimine- luuakse seoseid kahe või enama õppeaine vahel ja sees;  
-teemakeskne lõiming - erinevate  õppeainete ja läbivate teemade lõiming, ühiste temaatiliste 
rõhuasetuste, õppeülesannete ja viiside abil. 
Õppe lõimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimise, õpeainete, 
koolissiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete   
ning viiside abil. Lõimingu saavutamiseks korraldab kool õpet ja kujundab õppekeskkonda ning 
õpetajate koostööd viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust; täpsustades pädevusi, seades õppe-
eesmärke ning määrates erinevate õppeainete ühiseid probleeme ja mõistestikku.   
Lõimingu puhul on oluline lõimingutsentri määratlemine. Lõimingutsentriks võivad olla: 

 mingi teadmine, oskus, suhtumine, keskne idee; 
 aineülene idee: pädevused 
 õppeviisid (individuaalne, paaris- ja rühmatöö, ajurünnak) 
 õppeülesanded (projekt, referaat, uurimistöö, loovtöö) 
 probleem, meetod või vahend 

Lõimingu õnnestumiseks on oluline õpetajate koostöö. Õpetaja on loimingu viiside valikul vaba 
ning lõiming kajastub ainekavades, õpetaja hindamise kavas, ainesektsioonide aasta 
tegevusplaanis, õppesuundade aasta tegevuskavas integreeritud tundide läbiviimisel 
Lõimingu saavutamiseks õpetaja kasutab  

 õpilaskeskset õpetegevust; 
 õpilase aktiivsust ja motiveeritust; 
 päheõppimise vähendamist;  
 leidmist, lahendamist ja lahenduste põhjendamist; 
 kriitilist ja läbi mõeldud teadmiste õppimist; 
 õppimise seostamist reaalse eluga; 
 tähenduslikumat ja tulemuslikumat õppimist; 
 arutelusid ja suhtlemist;  
 tänapäevaseid õpetamismeetodeid; 
 uurimisliku õppe ja probleemõppe kasutamist: vaatlus, hüpotees, katse, analüüs; 
 õppematerjali süstimatiseerisust; 
 teadmiste omandamist kogemuste põhjal ja seostatuna 

 
3.5. Õpilasuurimuse või praktilise töö korraldus  
 

1. Narva Soldino Gümnaasiumi uurimistöö kirjutamise alusdokumendiks on Narva Soldino 
Gümnaasiumi uurimistööde koostamise, vormistamise ja hindamise juhend. 

2. Narva Soldino Gümnaasium avalikustab uurimistöö ettevalmistamise ja hindamise korra 
ning uurimistööde koostamise, vormistamise ja hindamise juhendi kooli veebilehel. 

3. Uurimistöö on Narva Soldino Gümnaasiumi õppekava osa XI klassis. 
4. Uurimistöö koostamine toimub XI klassis kursuse Uurimistöö alused raames juhendaja 

aktiivse koostöö teel, vajadusel toetavad kursust/uurimistöö/ praktilise töö koostamist 
õpikeskkonda Moodle loodud õppematerjalid ning ülesanded. 

5. Uurimistöö juhendaja on Narva Soldino Gümnaasiumi töötaja. Lisaks kooli töötajale võib 
kaasata ka juhendaja väljastpoolt kooli. 

6. Uurimistöö võib olla kas teaduslik uurimistöö või praktiline töö (sh õpilasfirma). 
7. Uurimistööna on võimalik arvestada tööd, mis on esitatud ja äramärkimist leidnud 

üleriigilisel või rahvusvahelisel aineolümpiaadil ja/või õpilasuurimistööde konkursil. 
8. Teaduslikul uurimistööl on üks õpilasautor. Praktilisel tööl võib olla kuni kolm autorit. 
9. Kooli direktor kehtestab oma käskkirjaga uurimistööde kaitsmise graafikut.  
10. Kooli direktor määrab oma käskkirjaga uurimistööde juhendajad ja retsensendid. 
11. Kooli direktor määrab oma käskkirjaga uurimistööde hindamiskomisjonide koosseisu. 
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12. Narva Soldino Gümnaasiumi uurimistööde koostamise, vormistamise ja hindamise 
juhendi kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga. 
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4. ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNDAMISEKS JA ÕPPEKESKKONNA 
MITMEKESISTAMISEKS KAVANDATUD TEGEVUSED  
 
4.1. Õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused  
 
(1) Õpetamissprotsess on korraldatud traditsioonilisel tundide süsteemil. 
(2) Õpet kavandades ja ellu viies võimaldatakse õpilastele mitmekesiseid kogemusi erinevatest 
valdkondadest. Tundides kasutatakse teadmisi ja oskusi reaalses olukorras, tehakse uurimistööd 
ja loovtööd ning seostatakse erinevates valdkondades õpitavat igapäevase eluga.  
(3) Arvestades õpilase individuaalsust, kasutatakse ainetundides diferentseeritud õpiülesandeid, 
mille sisu ja raskusaste võimaldavad õpilastel sobiva pingutusastmega õppida.  
(4) Koolis kasutatakse nüüdisaegset ja mitmekesist õppemetoodikat, viise ja vahendeid.  
(5) Õpet korraldatakse ka väljaspool kooliruume (kooliõues, looduses, muuseumides, arhiivides, 
keskkonnhariduskeskustes, ettevõtetes ja asutustes) ning virtuaalses õppekeskkonnas.  
(6) Õpilase arengu toetamiseks, mitmekesiste õppimisvõimaluste ja õpikogemuste pakkumiseks 
ning erinevate õppeainete ja läbivate teemade lõimimiseks korraldatakse koolis ainealaseid 
üritusi, õppekäike ja viiakse läbi projekte. UNESCO komitee tegevus aitab mitmekesistada 
õppeprotsessi. UNESCO komitee komisjonide aasta tegevuskavad on kättesaadavad kooli 
veebilehel.  
(7) Õppetöö mitmekesistamine toimub lisaks igapäevastes õppetundides kasutatavale erinevatele 
õppemeetoditele ka läbi projektide.Olulisel kohal projektide läbiviimisel on meeskonnatöö, mille 
aluseks on efektiivne õpilaste ja õpetajate koostöö. Õppetööd toetavad ülekoolilised, 
koolidevahelised ja rahvusvahelised projektid kavandatakse enne õppeaasta algust või enne II 
poolaasta algust.  Ülekoolilste projektide temaatikat arutatakse koolijuhtkonna ja 
ainesektsioonide koostöös juhindudes õppeaasta prioriteetidest. Projektid kavandatakse astmeti 
või paralleeliti ja direktori käskkirjaga kinnitatakse iga projekti ajakava, koordinaatorid ja 
vastutajad. Koolisiste projektide põhiliseks eesmärgiks on üldpädevuste kujundamine. Projekte 
tehakse üldjuhul mingi kindla perioodi jooksul, nende kaitsmine toimub ülekoolilis(t)el 
projektipäeva(de)l. Koolidevahelised ja rahvusvahelised projektid annavad õpilasele kogemuse 
õppimiseks ja toimetulemiseks erinevates sotsiaalsetes suhetes ja multikultuurses keskkonnas. 
(8) Õues ja muuseumiõppeks ning ekskursioonideks ja õppekäikudeks vajalik aeg kavandatakse 
vastava aine tundi. Kui käik kestab kauem, kui etteantud ainetund, siis kasutatakse üldjuhul 
trimestri viimast nädalat ja õppeaasta lõpupäevi. Vajadusel võib kooskõlastatult kooli 
juhtkonnaga kasutada õppekäikudeks ja ekskursioonideks lisaks teisi aegu. Õppetunnivälise 
tegevuse kavandamisel juhindub õpetaja Narva Soldino Gümnaasiumi ürituste korraldamise 
korrast.  
(9) Õppekeskkonda mitmekesistavad õppelaagrid ja - ekskursioonid, temaatilised näitused, 
erinevad olümpiaadid ja konkursid, traditsioonilised ülekoolilised üritused, maakondlikel 
aineüritustel osalemine, vabariiklikel projektipakkumistel osalemine, ühisprojektid 
sõpruskoolide ja -klassidega, üleriigilistes ja rahvusvahelistes projektides osalemine.  
(10) Võimalusel, projektitegevuse kaudu viib kool läbi kooli valikkursused koostöös teiste 
koolide ja organisatsioonidega, sealhulgas ka Eesti ja rahvusvahelisi võrgustikke ning 
infotehnoloogilisi lahendusi.  
(11) korraldatakse õppetööd ka e – õppes (Moodle keskkonnas) 
(12) Kasvatustöö toimub gümnaasiumis kasvatustööplaani, projekttegevuse kohaselt, aga ka 
klassijuhatajate kasvatustööplaanide alusel. Klassiväline töö realiseerub läbi niisuguste tegevuste 
nagu klassivälised üritused, klassitunnid, osavõtt kooliühistest, linna- ja maakonnaüritustest, aga 
ka vabariiklikutest ja rahvusvahelistest üritustest. 
(15) Õppimine muusika-, kunsti- või spordikoolis võib olla arvestatud kui õpetamise tulemus 
kooliõppekava alusel kahe poole kokkuleppel: lapsevanem ja direktor (või direktori poolt 
määratud aineõpetaja), seejuures tuleb arvestada sellega, et gümnaasiumis need õppeained 
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toimuvad eesti keeles. Töö niisuguste õpilastega toimub individuaalprogrammi järgi, milles on 
õppetingimused ja oodatavad tulemused. 
 
4.2. Üldpädevuste kujundamiseks kavandatud tegevused  
 
Õpilastes kujundatavad pädevused   
 
Pädevus on asjakohaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis tagab lapse suutlikkuse teatud 
tegevusalal või –valdkonnas tulemuslikult toimida.  
NSG õppe- ja kasvatustöö eesmärgiks on kujundada  

 Üldpädevused 
 Valdkonnapädevused 

 
4.3. Üldpädevused 
 
Üldpädevused – on aine- ja valdkonnaülesed pädevused. Üldpädevused kujunevad kõigi 
õppeainete kaudu, tunni- ja koolivälises tegevuses, projektõppes ning nende kujunemist 
jälgitakse ja suunatakse õpetajate ning kooli ja kodu ühistöös. Üldpädevuste kujundamist toetab 
õppeainete lõimumine ja meetodite valik. Üldpädevuste kujunemise tagasisidestamine toimub 
kujundava hindamise ning õpilase enesehindamise kaudu.  
 
Üldpädevuste saavutamine, mis on määratud õppekavas, saavutatakse erinevate 
õpetamisvahendite valikul: analüüs, arutlus, diskussioon, demonstratsioon, essee kirjutamine, 
info otsimine, loovtöö kirjutamine, loeng, projektõpe, probleemülesanded, mini-uurimused, 
rollimängud, rühmatööd, õpimapp, aktiivõppemeetodid RWCT, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevad  ülesanded; erinevad koostöövormid; praktiline ja 
uurimistöö. 
 
KULTUURI- JA VÄÄRTUSPÄDEVUS 
Kultuuri- ja väärtuspädevus kujuneb kõigi õppeainete kaudu järgmiselt:  
Kultuuri- ja väärtuspädevus  

Ainevaldkond Teadmised, oskused, hoiakud Meetodeid, saavutamise viise 

Keel ja 
kirjandus  

Gümnaasiumi lõpetaja: suhtub teadlikult 
kriitiliselt teabeallikatesse, sh meediasse; 
väärtustab funktsionaalset kirjaoskust, 
õigekeelsust; oskab valida sobivat 
keelevahendit suulises ja kirjalikus suhtluses; 
väärtustab keelekasutuse esteetilist külge 

Funktsionaalne lugemine; 
Erinevate stiilide esitlemine; 
kirjandusteose kujundliku keele 
analüüsimine; kirjanudsteoste 
lugemine ja analüüsimine 

Võõrkeeled Gümnaasiumi lõpetaja: mõistab ja 
aktsepteerib erinevaid väärtussüsteeme 

Õpitavat keelt kõnelevate 
maade kultuuride 
tundmaõppimise kaudu 
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Matemaatika  Gümnaasiumi lõpetaja: teab eri maade ja 
ajastute matemaatikute saavutusi ja seeläbi 
tajub kultuuride seotust; tunnetab loogiliste 
mõttekäikude elegantsi; märkab 
geomeetriliste kujundite harmooniat 
arhitektuuris ja looduses; on püsiv, 
objektiivne, täpne ja töökas; 

Loogiliste mõttekäikude 
eeldavad ülesanded; 
arhitektuuri ja looduse 
tundmise kaudu 

Loodusained  Gümnaasiumi lõpetaja: suhtub teadusesse kui 
inimtegevuse tähtsasse valdkonda, tunneb 
huvi loodusteaduse vastu, on säästliku 
hoiakuga keskkonna, sh kõige elava suhtes; 
väärtustab jätkusuutlikku, vastutustundlikku 
ning tervislikku eluviisi 

Arutelud, uurimuslik õpe, 
õppekäigud, õuestunnid 

Sotsiaalained  Mõistab humanismi, demokraatia ja 
jätkusuutliku arengu põhiväärtusi; suhtub 
lugupidavalt erinevatesse 
maailmavaatelistesse tõekspidamistesse; 
põhjendab oma valikuid, arvestab enda 
heaolu kõrval teisi; oskab vastu seista 
kesksete normide rikkumisele;  mõistab 
väärtussüsteeme ja elab  kooskõlas oma 
mõtete, sõnade ja tunnetega; 

kasutatakse mitmekülgset 
õppemeetodite valikut 
rõhuasetusega 
aktiivõppemeetoditele: 
arutelud, diskussioonid, 
juhtumianalüüs, paaristööd, 
projektõpe, rollimängud, 
rühmatööd, väitlused, õpimapi 
ja uurimistöö koostamine, 
praktilised ja uurimistööd (nt 
töölehtede täitmine, loovtöö 
kirjutamine, infootsing 
teabeallikatest) jne; 

Kunstiained  Gümnaasiumi lõpetaja: mõistab kultuuri 
jätkusuutlikkust, tunneb omakultuuri, 
Euroopa ja maailma kultuuripärandit ning 
selle seoseid nüüdiskultuuriga 

Õppekäigud, mitmekesine ja 
tänapäevane õppemetoodika, 
infotehnoloogiatel põhinevad 
õpikeskkonnad 

Tehnoloogia  Põhikooli lõpetaja: arvestab arvamuste ja 
ideede paljust; oskab kujundada ja 
põhjendada oma arvamusi, tunneb  töörõõmu 
ja viib alustatu lõpule. 

Loovust arendavad tegevused 
ja projektid; Ühised arutelud 
ning töö ja selle tulemuse 
analüüsimine 

Kehaline 
kasvatus 

Gümnaasiumi lõpetaja: mõistab, et tervise on 
inimese üheks hinnalisemaks eluväärtuseks; 
teeb põhjendatud valikuid tervisekäitumises, 
suhtub säästvalt keskkonda, austab loodust ja 
teiste poolt loodud materiaalseid väärtusi 

kasutatakse mitmekesist 
õppemetoodikat, sh aktiivõpet: 
rollimängud, arutelud, 
projektõpe, õpimapi ja 
uurimistöö koostamine jne; 
tervist ja jätkusuutlikku eluviisi 
tähtsustav õpe  

 
Kultuuri- ja väärtuspädevus kujuneb  kooli- ja klassivälise tegevuses järgmiselt:   
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Suutlikkust hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalnormide seisukohast 
kujundatakse korraldades klassijuhatajatunde, rühmatööd, rollimänge, liiklusohutuse tunde, 
koostööd teiste asutustega (raamatukogu, TÜNK, kunstigalerii, muuseumid), koostööd UNESCO 
ühendkoolidega ja teiste partnerkoolidega; õpet valikaines „Inimõigused“, osalemist 
simulatsioonides, arenguvestlusi; loovtöid ja uurimistöid;  
 
Suutlikkust tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega, oma ja 
teiste maade ja rahvaste kultuuripärandiga ning nüüdiskultuuri sündmustega kujundatakse 
osaledes projektides (UNESCO, KIK,), tehes koostööd partnerkoolidega, läbi viies 
emakeelepäevi ja inglise keele päevi. 
 
Suutlikkust väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt kujundatakse korraldades 
õppeekskursioone muuseumides, osaledes konkurssides, korraldades õpilaste tööde näitusi ja 
laatu; loovtööd ja uurimistööd; osaledes üleriigilises tantsu- ja laulupeol, muusika- ja 
kunstiteemalistes üritustes 
 
Suutlikkust hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustada inimlikku, kultuurilist ja 
looduslikku mitmekesisust kujundatakse korraldades ülekoolilisi klassijuhatajatunde, traditsioonilisi 
üritusi, rahvusvahelist tolerantsuse päeva, turvalise interneti päeva, UNESCO kalendri päevi   
Suutlikkust teadvustada oma väärtushinnanguid kujundatakse klassijuhatajatundides, arenguvestlustes, 
korraldades õpet valikainetes, osaledes olümpiaadides, konkurssides ja võistlustel, õpilasfirmade laatadel.  
 
SOTSIAALNE JA KODANIKUPÄDEVUS  
Sotsiaalne ja kodanikupädevus kujuneb kõigi õppeainete kaudu järgmiselt:  
Sotsiaalne ja kodanikupädevus   

Ainevaldkond Teadmised, oskused, hoiakud Meetodeid, saavutamise viise 

Keel ja 
kirjandus 

Gümnaasiumi lõpetajal on kujunenud 
koostööoskus, ta julgeb oma arvamust 
avaldama, arvestab teiste ideid ja osakb leida 
ühiseid seisukohti.  

Suuline ja kirjalik suhtlus sh 
veebikeskkonnas  

Võõrkeeled  Gõmnaasiumi lõpetaja tuleb toime erinevates 
igapäevastest suhtlussituatsioonides; teab 
õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade 
kultuuritausta ja sellest tulenevaid 
käitumisreegleid ning ühiskonnas kehtivaid 
tavasid 

erinevate õpitöövormide 
kasutamine (nt rühmatöö, 
projektõpe) ning aktiivne 
osavõtt õpitava keelega seotud 
kultuuriprogrammidest. 

Matemaatika Tunneb vastutust ühiskonna ja kaaskodanike 
ees; on arenenud koostööoskus. 

tekstülesannete lahendamine, 
paaris- ja rühmatööd  
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Loodusained  Teadvustab kohalikke ja globaalseid 
keskkonnaprobleeme, lahendab 
dilemmaprobleeme, kus otsuseid langetades 
tuleb lisaks loodusteaduslikele 
seisukohtadele arvestada inimühiskonnaga 
seotud aspekte - seadusandlikke, 
majanduslikke ning eetilis-moraalseid 
seisukohti. 

dilemmaprobleemide 
lahendamine 
aktiivõppemeetodid: rühmatöö 
uurimuslikus õppes ja 
dilemmaprobleemide 
lahendamisel, vaatlus- ja 
katsetulemuste analüüs ning 
kokkuvõtete suuline esitus. 

Sotsiaalained Gümnaasiumi lõpetaja väärtustab vabadust, 
inimväärikust, võrdõiguslikkust, ausust, 
hoolivust, sallivust, vastutustunnet, õiglust, 
isamaalisust ning peab lugu endast, teistest ja 
keskkonnast 

Uurimismeetodid, arutelud, 
diskussioonid, juhtumisanalüüs, 
projektõpe, rollimängud, 
praktilised ja uurimistööd, 
ainekäsitlus on võimalikult 
elulähedane; lai õpikeskkond – 
asutused, muuseumid, näitused 

Kunstiained  Gümnaasiumi lõpetaja on valmis kaaslaste 
ideid ühises tegevuses edasi arendama ja ellu 
viima ning probleemidele lahendusi leidma, 
on salliv erinevate arvamuste suhtes, ideede 
ning loominguliste lahenduste mitmekesisuse 
suhtes 

Kunstiainete uurimuslikud ja 
praktilised rühmatööd, 
arutlused ja esitlused, 
ühismusitseerimine ja ühistes 
kunstiprojektides osalemine;  
tegutsemine nii looduses kui ka 
inimeste loodud ruumilistes ja 
virtuaalsetes keskkondades. 
. 
Tunnete ja seisukohtade 
väljendamine 

Kehaline 
kasvatus  

Gümnaasiumi lõpetaja mõistab oma tegevuse 
võimalikke tagajärgi ning jälgib/kontrollib 
oma käitumist, väldib ohuolukordi, viisakas, 
tähelepanelik, abivalmis kaaslaste suhtes, 
oskab oma võidurõõmu või kaotusekibedust 
sobival viisil väljendada 

Emotsionaalsed 
võistlussituatsioonid 

 
 
Sotsiaalne ja kodanikupädevus kujuneb  kooli- ja klassivälise tegevuses järgmiselt:   

 Korraldatakse klassijuhatajate AS ja UNESCO komitee tööd 
 Pakutakse valikained gümnaasiumis;  
 Õppeekskursioonid riigiasutustesse (Volikogu, kohtud, riigikogu) 
 Kooli traditsioonilised üritused (Tähetund, ümarlauad, õpilasomavalitsuse töö) 
 Teemalised loovtööd ja uurimistööd; 
 Projekt „Tagasi kooli!“ 
 Koristuskampaania „Teeme ära!“ 
 Dokfilmi klubi töö; 
 Koostöö Mondoga; 
 Koostöö erinevate asutustega (noortekeskus, päästeamet, politsei, rajaleidja) 
 Keskkonnaalased, sotsiaalsed ja heategevuslikud projektid; 
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 Ekskursioonid Euroopa riikidesse;  
 Õppesuundade üritused  
 Projektõpe  

 
ENESEMÄÄRATLUSPÄDEVUS  
Enesemääratluspädevus kujuneb kõigi õppeainete kaudu järgmiselt:  
Enesemääratluspädevus  

Keel ka 
kirjandus  

Arutab eakohaseid probleeme, väljendab oma 
seisukohti  ja otsib  lahendusi; täiendab 
keele- ja kirjandusteadmisi eri allikatest. 

meedia- ja kirjandustekstid,  
loovtööd. 

Võõrkeeled Hindab oma tugevaid ja nõrku külgi. arutluste, rollimängude ning 
muude õpitegevuste kaudu 

Matemaatika Oskab töötada iseseisvalt.   Iseseisev töö  

Loodusained Gümnaasiumi lõpetaja järgib terveid eluviise Bioloogia tundides  
Inimese anatoomia, füsioloogia 
ja tervislike eluviiside teemade 
käsitlemine sh ka valikainetes  

Sotsiaalained Gõmnaasiumi lõpetajal on kujunenud 
eneseanalüüsivõimega, hindab oma nõrku ja 
tugevaid külgi, järgib terveid eluviise, 
lahendab iseendaga, oma vaimse ja füüsilise 
tervisega seonduvaid ning inimsuhetes 
tekkivaid probleeme 

Probleemiülesannete 
lahendamine  

Kunstiained Gümnaasiumi lõpetaja väljendab end 
kunstivahendite kaudu, omab eeldusi 
tegelemaks elukestvalt kunstiga, on 
kujunenud personaalne, sotsiaalne ja 
kultuuriline identiteet 

Loovülesanded; vaadeldavad 
kultuurinähtused, kunstiteoste 
ja muusikapalade ainestik ning 
sõnumid jne, integreerimine 
ühiskonda 
Loovülesannetes andev 
tagasiside ja õpilase 
eneseanalüüs 

Kehaline 
kasvatus 

Oskab hinnata oma kehalisi võimeid ning 
valmisolek neid arendada, suudab jälgida ja 
kontrollida oma käitumist, järgida terveid 
eluviise ning vältida ohuolukordi. 

kasutatakse diferentseeritud 
õppeülesandeid, mille sisu ja 
raskusaste toetavad 
individualiseeritud käsitlust 
ning suurendavad 
õpimotivatsiooni; 
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Enesemääratluspädevus kujuneb  järgmistes tegevustes:   

 Õppetundides kasutades erinevaid õppemeetodeid nagu uurimuslikõpe, praktilised ja 
loovtööd, integreeritud tunid, paaris- ja rühmatööd, arutelud, teemalised ülesanded, 
kujundav hindamine, LAK – õpe, enesehindamise meetodid) 

 Õppeekskursioonid 
 Olümpiaadid 
 Projektitegevus (UNESCO) 
 Temaatilised klassijuhatajatunnid 
 Arenguvestlused 
 Karjäärinõustamine (Infomess, Varjupäev, Rajaleidja, Tagasi kooli!, individuaalsed 

konsultatsioonid 
 Koostöö teiste asutustega (päästeamet. Maanteeamet, Punane Rist, NoorteKeskus, 

Sisekaitse) 
 Projektõpe  

 
ÕPIPÄDEVUS  
Õpipädevus kujuneb kõigi õppeainete kaudu järgmiselt:  
Õpipädevus   

Keel ja 
kirjandus 

On arenenud kuulamis- ja lugemisoskus, 
mõistab eri liiki tekste, eristab fakti ja 
arvamust, oskab hankida  teavet eri allikatest 
ja kasutab seda kriitilist, koostab eri liiki 
tekste; kujundab ja sõnastab oma arvamust. 

eri liiki tekstide kasutamine, eri 
allikatest teabe hankimine ja eri 
liiki tekstide koostamine 

Võõrkeeled Gümnaasiumi õpilane seostab omandatud 
teadmisi varemõpituga ning kasutab õpitut 
erinevates olukodades, analüüsib oma 
teadmisi ja oskusi, planeerib oma õppimist ja 
järgib seda plaani 

erinevate õpistrateegiate 
kasutamine (nt teabe otsimine 
võõrkeelsetest allikatest, 
sõnaraamatu kasutamine),  
Euroopa keelemapi kasutamine 

Matemaatika Gümnaasiumi lõpetaja analüüsib, otsib 
ratsionaalseid võtteid ja hindab kriitiliselt 
tulemusi; üldistab ja kasutab analoogiat; 
kasutab õpitud teadmisi uutes olukordades, 
mõtleb iseseisvalt 

Probleemülesannete 
lahendamine 

Loodusained Gõmnaasiumi lõpetaja leiab 
loodusteaduslikku infot, sõnastab probleeme 
ja uurimisküsimusi, planeerib ja teeb katset 
või vaatlust ning analüüsib, tõlgendab ja 
esitab tulemusi, rakendab erinevaid 
õpistrateegiaid 

Erinevad õpitegevused; 
uurimuslik õpe 
IKT-põhised õpikeskkonnad  
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Sotsiaalained Organiseerib õpikeskkonda ning hangib 
õppimiseks vajaminevaid vahendeid ja 
teavet, planeerib oma õppimist, kasutab 
õpitut erinevates kontekstides ja probleeme 
lahendades; analüüsib ennast, kavandab oma 
edasiõppimist 

Oskuste kujundamine, 
eneseanalüüs 

Kunstiained Gümnaasiumi lõpetaja kasutab 
ainespetsiifilist keelt info vastuvõtuks, 
tõlgendamiseks, edastamiseks ja 
talletamiseks, on kriitilis-loova mõtlemisega, 
kavandab, teeb ja analüüsib töid 

Eriilmelised ülesanded, 
õppemeetodid ja töövormid; 
individuaalne ja rühmatöö, 
uurimis- ja probleemülesanded; 
pidev tagasiside ja 
eneseanalüüs 
 
Erinevad õpistrateegiad 

Kehaline 
kasvatus 

analüüsib ja hindab oma liigutusoskuste ja 
kehaliste võimete taset ning kavandab 
meetmeid nende täiustamiseks;  õpib uusi ja 
sobivaid liikumisviise. 

Uued ja sobivad liikumisviisid 

 
 
Õpipädevus kujuneb  järgmistes tegevustes:   

 Õppetundides kasutades erinevaid õppemeetodeid nagu uurimuslikõpe, praktilised ja 
loovtööd, integreeritud tunid, paaris- ja rühmatööd, arutelud, teemalised ülesanded, 
kujundav hindamine, LAK – õpe, enesehindamise meetodid) 

 Õppeekskursioonid 
 Olümpiaadid 
 Projektitegevus (UNESCO) 
 Temaatilised klassijuhatajatunnid 
 Arenguvestlused 
 Karjäärinõustamine (Infomess, Varjupäev, Rajaleidja, Tagasi kooli!, individuaalsed 

konsultatsioonid 
 Koostöö teiste asutustega (päästeamet. Maanteeamet, Punane Rist, Noorte Keskus, 

Sisekaitse) 
 Projektõpe  

 
 
SUHTLUSPÄDEVUS  
Suhtluspädevus kujuneb kõigi õppeainete kaudu järgmiselt:  
Suhtluspädevus  
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Keel ja 
kirjandus 

Väärtustab õigekeelsust ja väljendusrikast 
keelt 
Gümnaasiumi lõpetaja väljendub selgelt, 
eesmärgipäraselt ja üldkirjakeel normidele 
vastavalt nii suulises kui ka kirjalikus 
suhtluses 

Ainevaldkonna õppeained 
tervikuna toetavad õpilaste 
keelepädevuse ja 
kommunikatiivsete oskuste 
kujunemist ning esteetilist, 
kultuurilist ja sotsiaalset 
arengut. 

Võõrkeeled Hea eneseväljendus-, teksti mõistmise ja 
tekstiloome oskus. 

võõrkeeleõppe keskne pädevus 

Matemaatika väljendab oma mõtteid selgelt, lühidalt ja 
täpselt; mõistab teksti ja eristab olulist 
ebaolulisest, mõistab, seostab ja edastab 
erinevatel viisidel esitatud infot (tekst, 
graafik, tabel, diagramm, valem) 
 
esitab matemaatiliste sümbolite ja valemite 
sisu tavakeeles 

hüpoteeside ja teoreemide 
sõnastamine ning ülesande 
lahenduse vormistamine; 
tekstiülesannete lahendamine,  
otsitakse välja etteantud 
suuruse leidmiseks vajalikku 
infot, esitatakse matemaatiliste 
sümbolite ja valemite sisu 
tavakeeles. 

Loodusained Gümnaasiumi lõpetaja kasutab korrektset 
loodusteaduslikku keelt, vahendab 
arusaadavalt  loodusteaduslikke probleeme 
ühiskonna liikmete vahel 

Uurimuslik õpe, 
loodusteadusliku info otsimine, 
ja interpreteerimine, eesti ja 
võõrkeelte teabeallikate 
kasutamine; project GLOBE 

Sotsiaalained väljendab ennast selgelt ja asjakohaselt 
erinevates suhtlusolukordades; loeb ning 
mõistab teabe- ja tarbetekste ning 
ilukirjandust; kirjutab eri liiki tekste, kasutab 
kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; 
väärtustab õigekeelsust ning väljendusrikast 
keelt. 

teabe- ja tarbetekstide ning 
ilukirjanduse lugemine; eri liiki 
tekstide kirjutamine 

Kunstiained Gümnaasiumi lõpetaja  mõistab ja tõlgendab 
erinevatest infoallikatest pärinevaid tekste, 
väljendab ennast selgelt ja asjakohaselt nii 
suuliselt kui ka kirjalikult 

Mitmekesine ja tänapäevane 
õpemetoodika, mitmekesine 
õpikeskkond, IKT –
tehnoloogiatel põhinevad 
õppematerjalid, , retsensioonide 
ja uurimistööde kirjutamine 

Kehaline 
kasvatus 

Kasutab spordi ja tantsu oskussõnavara teabe- ja tarbetekstide 
lugemine/mõistmine 

 
 
Suhtluspädevus kujuneb  järgmistes tegevustes:   

 ainetundides: paaris- ja rühmatööd, avalik esinemine, rollimängud, projektides osalemine  
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 klassiväline tegevus: keeleprojektid, temaatilised klassijuhatajatunnid, ekskursioonid, 
õppekäigud, spordiüritused, õpilasfirmad, telesillad, huviringid sh teatriring, dokfilmiklubi, 
ainenädalad  

 Suhtlemine sotsiaalvõrgustikes  
 Koostöö teiste oraganisatsioonide ja ettevõtetega (Varjupäev)  
 Õpetaja – õpilane ja õpilane – õpilane koostöö loovtöö ja/või uurimistöö tegemisel  
 Projektõpe  

 
MATEMAATIKA-, LOODUSTEADUSTE JA TEHNOLOOGIALANE PÄDEVUS 
Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogialane pädevus kujuneb kõigi õppeainete kaudu 
järgmiselt:  
Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogialane pädevus 

Keel ja 
kirjandus  

Oskab lugeda teabegraafikat, leida 
arvandmeid, oskab leitud infot analüüsida, 
seostada ja tõlgendada  

Matemaatika õppetekstide ja 
tekstülesannete kasutamine 

Võõrkeeled Mõistab ja annab edasi teavet erinevatest elu 
– ja tegevusvaldkondadest, sh nt 
teabegraafikat või muul viisil esitatud teavet, 
tajub digevahendite kasutuselevõtuga 
kaasnevaid muutusi ühiskonnas 

Matemaatika õppetekstide ja 
tekstülesannete kasutamine 

Loodusained  esitab katse- või vaatlusandmeid tabelitena ja 
arvjoonistena, analüüsib neid, leiab 
omavahelisi seoseid ning seob arvulisi 
näitajaid lahendatava probleemiga, esitab eri 
objekte ja protsesse, võrdleb neid ning 
seostab omavahel. 

Uurimuslik õpe, koostatakse ja 
analüüsitakse arvjooniseid, 
võrreldakse objekte ja 
protsesse. 

Sotsiaalaineid  kasutab matemaatikale omast keelt, 
sümboleid ning meetodeid kõigis elu- ja 
tegevusvaldkondades 

toetavad kõik valdkonna 
õppeained. 

Kunstiained sõnastab probleeme, arutleb lahendusteede 
üle, põhjendab valikuid ja analüüsib 
tulemusi; samuti analüüsib 
kunstikategooriaid (kompositsioon, struktuur, 
rütm jne), võrdleb  ja liigitab erinevate 
nähtuste tunnuseid ning kasutab sümboleid. 

kunstides rakendatavad 
ülesanded 

Kehaline 
kasvatus  

analüüsib sporditehnilisi oskusi, selgitab 
kehalise töövõime näitajaid ja 
sporditulemuste dünaamikat  

matemaatikale omase keele, 
seoste, meetodite jms 
kasutamine 

 
 
Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogialane pädevus kujuneb järgmistes tegevustes:  

 valikained (majandus, elu keemia, teistsugune füüsika jne) 
 Temaatilised loovtööd ja uurimistööd 
 Ainenädalad 
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 e- õppe rakendamine 
 aineolümpiaadid ja konkursid  
 integreeritud tunnid 
 õppekäigud ja ekskursioonid (AHHAA- keskus, keskkonnateemalised) 
 projektid (KIK; COMENIUS jne) 
 õpilasfirmad, laadad 
 õuesõpe 
 õppesuundade üritused 
 temaatilised näitused  
 projektõpe  

 
ETTEVÕTLIKUSPÄDEVUS 
Ettevõtlikkuspädevus kujuneb kõigi õppeainete kaudu järgmiselt:  
Ettevõtlikuspädevus  

Keel ja 
kirjandus 

Näitab omaalgatust ja aktiivsust, osaleb 
projektides, oskab leida lahendusi  
 

meedia- ja kirjandustekstidest 
kui ka õpilaste igapäevaelust 
lähtuvate eakohaste 
probleemide arutamine, 
loovtööd 

Võõrkeeled enesekindel ja julge, viib ellu oma ideid ja 
eesmärke; teeb koostööd sama võõrkeelt 
valdavate ea- ja mõttekaaslastega. 

Võõrkeelse keskkonna loomine 

Sotsiaalained Näeb probleeme ja neis peituvaid võimalusi, 
püstitab eesmärke, genereerib ideid ning neid 
teostab; on kujunenud  initsiatiivikus ja 
vastutus, teeb eesmärkide saavutamiseks 
koostööd; viib tegevused lõpule, reageerib 
paindlikult muutustele, võtab arukaid riske 
ning tuleb toime ebakindlusega; analüüsib 
adekvaatselt ressursse,  prognoosib tegevuse 
tagajärgi ning on kooskõlas eesmärkidega. 

Ettevõtlikkuspädevuse peamine 
kujundaja on ühiskonnaõpetus;  
õpitakse ideede teostamiseks 
valima sobivaid ja loovaid 
meetodeid 

Loodusained Arutleb rakendusteaduslikel teemadel, kus 
ilmnevad abstraktsete teadusfaktide ja -
teooriate igapäevaelulised väljundid; omab 
ülevaade loodusteadustega seotud 
elukutsetest ning vastava valdkonnaga 
tegelevatest teadusasutusest ja ettevõtetest, 
lahendab keskkonnaga seotud dilemmasid ja 
teeb pädevaid otsusi, mis lisaks teaduslikele 
seisukohtadele arvestavad sotsiaalseid 
aspekte. 

Ettevõtlikkuspädevuse arengut 
toetab uurimuslik käsitlus, kus 
süsteemselt planeeritakse 
katseid ja vaatlusi ning 
analüüsitakse tulemusi. 
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Kunstiained Katsetab ideede väljendamise ja esitlemise 
erinevaid võimalusi, valib sobivaid 
meetodeid ning rõhutab oma tugevaid külgi, 
planeerib oma tegevust, võtab vastutuse 
tööde lõpuni viimise ja tulemuse eest, tunneb 
ka valdkonnaga seotud elukutseid ning 
institutsioone. 

Ettevõtlikkuspädevuse 
kujunemist toetavad kunstides 
individuaal- ja rühmatöö, 
uurimuslikud ja 
probleemipõhised ülesanded 
ning õpitava sidumine 
nüüdisaegse igapäevaelu 
nähtustega. Kunstide 
valdkonnas on iseloomulik 
uuenduslike ja loovate 
lahenduste väärtustamine. 
Tutvutakse ka valdkonnaga 
seotud elukutsete ning 
institutsioonidega 

Tehnoloogia  Avatud loomingulistele ideedele ja 
originaalsetele vaatenurkadele; valmistab 
toode ideest kuni eseme valmimiseni; viib 
ideid ellu mitmesuguste ettevõtlusmudelite 
(üksikisiku (õpilase) toodete disaini loomine, 
valmistamine ja müük (paralleel FIEga), 
meeskonnatööna näiteks ajutise kohviku 
rajamine koolis, mingi toote kavandamine 
ning selle valmistamise organiseerimine 
klassis) kaudu 

Aineprojektid; õppes 
genereeritakse ideid, 
kavandatakse, modelleeritakse 
ja valmistatakse 
esemeid/tooteid ning õpitakse 
neid esitlema. Ülesannete ja 
ühiste aruteludega õpitakse 
märkama esemete disaini 
funktsionaalsust ning seoseid 
kunstiloomingu ja 
kultuuritaustaga.  

Kehaline 
kasvatus  

Näeb probleeme ja leiab neile lahendusi, seab 
eesmärke, genereerib ideid ning leiab 
sobivaid vahendeid ja meetodeid nende 
teostamiseks; analüüsib oma kehaliste 
võimete ja liigutusoskuste taset, kavandab 
tegevusi ning tegutseb sihipäraselt tervise 
tugevdamise ja töövõime parandamise nimel; 
on kujunenud toimetulekuoskus ja 
riskeerimisjulgus.  

oma tegevuse/soorituse 
kommenteerimine ning 
kaaslase tegevuse kirjeldamine; 
oma tulemuste kogumine ja 
võrdlemine; oma kehaliste 
võimete kontrollimine ning 
tulemustele hinnangu andmine; 
spordivõistlustest ja/või 
tantsuüritustest osavõtt 
võistlejana/osalejana; spordi- 
ja/või tantsuürituste jälgimine 
TVst; sõnalised aruanded; 
vestlused; 

 
Ettevõtlikkuspädevus kujuneb  järgmistes tegevustes:   

 Mitmekesine tunnitegevus (projekt-tund, uurimuslik tund, paaris- ja rühmatöö, 
temaatilised mängud, rollimängud, kujundav hindamine) 

 Temaatilised klassijuhatajatunnid 
 Loovtööd ja uurimistööd 
 Projektõpe (individuaalne, rühmas, mitme aine lõimuv, ülekooliline)  
 Õpilasfirmad, laadad 
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 Projektid Töövarjupäev, Tagasi kooli! 
 Koostöö Rajaleidjaga 
 Õpilasomavalitsuse töö  
 Õppesuundade üritused 
 Andekate õpilaste programm  
 Projektõpe  

 

DIGIPÄDEVUS  
Digipädevus kujuneb kõigi õppeainete kaudu järgmiselt:  
Digipädevus   

Ainevaldkond Teadmised, oskused, hoiakud Meetodeid, saavutamise viise 

Keel ja 
kirjandus 

Oskab luua ja vormistada digitaalselt tekste, 
järgib autoriõigusi, käitub internetis 
turvaliselt ja väärikalt 

Eri liiki tekstide ning visuaalse 
meedia otsimine, saadud teabe 
rakendamine probleemide 
lahendamisel, isikuandmeid 
sisaldavate tekstide koostamine 

Võõrkeeled Oskab arutleda erinevate kultuuri ja 
igapäevaeluteemade üle tuginedes Internetis 
leidud teabele; luua sisu ja säilitada loodut 
digitaalsel kujul; jälgida teabe ohutut 
kasutamist ja jagamist; käituda internetis 
turvaliselt  

Teabe otsimine Internetis; 
veebisõnastike, 
tõlkeprogrammide ja teiste 
asjakohaste rakenduste 
rakendamine, isikuandmeid 
sisaldavate tekstide koostamine 

Matemaatika  Oskab kasutada digivahendeid teabe 
otsimisel sh loovate ja alternatiivsete 
lahenduskäikude leidmiseks; püstitada 
hüpoteese ja neid kontrollida; luua sisu; 
käituda internetis turvaliselt  

Teabe leidmine ja 
probleemülesannete 
lahendamine, matemaatiliste ja 
eluliste seoste uurimine ja 
visualiseerimine; uurimis – ja 
loovtööde koostamine ja 
vormistamine; isikuandmeid 
sisaldavate ülesannete 
koostamine ja lahendamine; 
gümnaasiumiastmes 
digitaalsete ja mittedigitaalsete 
vahendite mitmekesise ja 
tasakaalustatud kombinatsiooni 
kasutamine.  

Sotsiaalained Gümnaasium: käitub aktiivse kodanikuna; 
tegutseb oma õiguste ja kohustuste kohaselt; 
tegutseb internetis vastutustundlikult nii enda 
kui ka teiste suhtes 

Teabe otsimine, kogumine ja 
esitamine, digitaalse sisu 
loomine, koostöö, e-teenuste 
tutvustamine 
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Loodusained Oskab analüüsida internetis saadud teavet ja 
koguda andmeid, lahendada looduslikke 
probleeme ning arutleda keskkonnas 
toimuvate protsesside üle kasutades 
digitaalseid teabeallikaid; analüüsida ja 
visualiseerida digitaalselt kogutud 
vaatlusandmeid, järgida igapäevaelu 
väärtuspõhimõtteid ja ohutut teabe 
kasutamist 

Teabe otsimine internetis, 
andmete kogumine ja 
visualiseerimine, digitaalse sisu 
loomine. 
Gümnaasiumi astmes: teabe 
otsimine, kogumine, töötlemine 
ja esitamine; sisu loomine ja 
selle säilitamine digitaalsel 
kujul; koostööoskuste 
arendamine digikeskkonnas  

Kunstiained Oskab leida, koguda, töödelda ja esitada 
digivahendite abil saadud teavet; valida 
ainespetsiifiliselt vajalikke digivahendeid 
loominguga tegeldes; luua sisu;  
teadvustab digivahendite kasutamisega 
kaasnevaid terviseriske 
tegutseb internetis vastutustundlikult  

teabe otsimine, kogumine, 
töötlemine ja esitamine; sisu 
loomine; ainespetsiifiliste 
digivahendite kasutamine, 
erinevate audiovisuaalsete ja 
muude multimeediumi 
vahendite ja rakenduste 
kasutamine; loovtööde 
tegemine 

Kehaline 
kasvatus  

Oskab leida spordi-, tervise ja muu 
sportimiseks vajalikku infot, arutleda eluliste 
probleemide üle; kasutada tervislikke 
eluviise ning sportimist toetavaid 
digivahendeid ja rakendusi; määrata oma 
GPSi asukohta kaardi järgi ning salvestada 
liikumisteed; hoida digivahendeid turvaliselt; 
tegutseda digikeskkonnas turvaliselt 

Digivahendite kasutamine 
teabe otsimiseks, tervislikke 
eluviise ning sportimist 
toetavate digivahendite ja 
rakenduste kasutamine, GPSi 
kasutamine; digikeskkonnas 
suhtlemine  

 
 
Digipädevus kujuneb järgmistes tegevustes 

 Digivahendidte kasutamine ainetundides (õppematerjali esitlused, töö vormistamine, 
tagasiside saamine) 

 Loovtööd ja praktilised tööd (fotonäitus, video)  
 Temaatilised klassijuhatajatunnid (Targalt Internetis) 
 Valikained gümnaasiumis  
 E-  
 Arenguvestlused e-kooli vahendusel  
 Mängud/konkursid digikeskkondades, on-line viktoriinid  
 Infopäevad, infotunnid (Internetis suhtlemise reeglistik)  
 Konverentsid 
 Rahvusvaheline mäng „UNESCO pärand“  
 Oma blogi pidamine 
 Ühiskonnaõpetuse tunnid (e-riik, riigiteataja) 
 Google docs kasutamine 
 e-nõustamine  
 projektõpe  
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4.4. Liikluskasvatuse teemad ja nende käsitlemise maht  
 
Gümnaasiumi lõpuks õpilane: 

 
 

Klassi tegevus Koolivälise tegevus 
oskab hinnata ohuteguri 
suurust, teadvustab 
õnnetuse ahelreaktsiooni 
võimalikkuse; 

liiklusteemalised klassijuhataja 
tunnid  
Temaatilised tunnid  

Autokooli koolitus  

teab, et pidursud- ja 
peatumisteekonna pikkus 
sõltub sõiduki kiirusest, 
tee – ja ilmastikuoludest 
(vihm, lumi, jää); 

liiklusteemalised klassijuhataja 
tunnid  

Temaatilised tunnid füüsikas ja 
matemaatikas  

Autokooli koolitus 

oskab abistada ja anda 
esmaabi uppumisohtu 
sattunud inimesele;  

liiklusteemalised klassijuhataja 
tunnid  
Temaatilised tunnid 
Esmaabi valikaine  

Autokooli koolitus  
Tellitud koolitus, esmaabi 
praktikum  

tunneb liikluseeskirja 
nõudeid jalakäijale ja 
juhile; 

liiklusteemalised klassijuhataja 
tunnid  
Temaatilised tunnid nt eesti 
keele tunnid 

Autokooli koolitus 
Tellitud loengud  

oskab leida ja omab 
ülevaadet ohutusalastest 
kampaaniatest, oskab tuua 
võrdlusi teiste riikidega; 

liiklusteemalised klassijuhataja 
tunnid  

Temaatilised tunnid nt  keele 
tunnid 

Autokooli koolitus 
Tellitud loengud 

oskab koostada 
riskianalüüsi silmas 
pidades kooliümbruse 
(liiklus)keskkonda, teeb 
ettepanekuid ohutuse 
suurendamiseks.  

liiklusteemalised klassijuhataja 
tunnid  

Temaatilised tunnid nt  keele 
tunnid 

Autokooli koolitus 
Tellitud loengud 

on seaduskuulekas ning tal 
on oskused, mis toetavad 
tema enda ja teiste liilejate 
toimetulekut ja ohutust 
erinevates 
liiklusolukordades nii 
jalakäjana, sõitjana kui ka 
juhina; 

liiklusteemalised klassijuhataja 
tunnid  
Temaatilised tunnid nt  keele 
tunnid, valikained  

Autokooli koolitus 
Tellitud loengud 

Kooli ainekavades on määratletud liikluskasvatuse teemad (on märgitud sinisega), mida 
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käsitletakse integreerituna ainetundides. Klassi- ja koolivälised liiklusalased üritused 
kavandatakse kooli üldtööplaanis ja klassijuhatajate kavades.   
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5. HINDAMISE JA GÜMNAASIUMI LÕPETAMISE KORRALDUS  
 
5.1. Reguleerimisala  
 
(1) Käesoleva korraga sätestatakse keskharidust omandavate õpilaste teadmiste ja oskuste ning 
käitumise hindamise, õpilaste täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmise ning 
järgmisse klassi üleviimise alused, tingimused ja kord.  
 
5.2. Hindamise alused  
 
(1) Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse õpilasele kohaldatava riikliku õppekavaga ja selle 
alusel koostatud kooli õppekavaga nõutavatest teadmistest ja oskustest. 
(2) Käitumise hindamisel lähtutakse kooli õppekava ning kooli kodukorra nõuetest.  
(3) Kui õpilasele on koostatud individuaalne õppekava, siis arvestatakse hindamisel 
individuaalses õppekavas sätestatud erisusi.  
 
5.3. Mõisted  
 
Antud dokumendis kasutatavad mõisted on: 
Hindamine - 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. 
Kujundav hindamine - õppe kestel toimuv hindamine, mille käigus analüüsitakse õpilase 
teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse tagasisidet õpilase seniste 
tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja suunatakse õpilast edasisel õppimisel ning 
kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed. Kujundav hindamine keskendub eelkõige 
õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja 
võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid 
edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut. Kujundava hindamise printsiibid ja 
meetodid on toodud kooli õppekavas, vajadusel õpetaja hindamise kavas.  
Õpitulemus– formuleeritud eesmärk või selle täitmine; õpilane demonstreerib oma teadmist või 
oskust suuliselt, kirjalikult või praktiliselt 
Kokkuvõttev hindamine gümnaasiumis – hinnete koondamine kursus(t)e hinneteks ning 
kursusehinnete koondamine kooliastmehinneteks. 
Sõnaline hinnang – suuline või kirjalik kommentaar, analüüs, tagasiside õpilase edasijõudmisest 
õppeaines. 
Hinne– hindamisprotsessi tulemus, märgiline, arvuline hinde avaldamine arvudes, tähtedes või 
vms.  
Enesehindamine – hinnangu andmine endale, enda võimalustele, tulemustele ja saavutustele  
Hindeline töö – töö, mis hindab õpitulemuste saavutustaset alateemal. Töö kestvus ei ületa 15- 
20 min.  
Kontrolltöö – kursuse  õpitulemuste omandamist kontrolliv suuremamahuline töö. Töö kestvus 
on 40-45 min. Kontrolltööna käsitletakse ka muid sama taseme hindamisvõtteid (kodulugemine, 
proovieksam, üleminekueksam, õpimapp jms). 
Õppeprotsessi ehk jooksev hinne – üksikute õpitulemuste hindamine, mis annab ettekujutuse 
õpilase õppeedukusest õppeperioodi jooksul. Õpetaja paneb e-kooli saadud hinde numbrilise 
ekvivalendi või hinnangut väljendava sõnalise kirjelduse. Õppeprotsessi hindamise vormid on: 
tunnikontroll, kodutöö kontroll, rühmatöö, paaristöö, individuaalne töö.  
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Märge “0” – annab teavet õpilase puudumise tõttu täitmata jäänud kontrollitavatest 
õpiülesannetest. 
 
5.4. Hindamise eesmärgid  
 
Hindamise eesmärk on:  
1) 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;  
2) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;  
3) anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks.  
Käitumise hindamise eesmärgid on suunata õpilast järgima üldtunnustatud käitumis- ja 
kõlblusnorme ning täitma kooli kodukorra nõudeid.  
 
5.5. Hindamisest teavitamine  
 
(1) Õpilasel on õigus saada e-koolist, aineõpetajalt, klassijuhatajalt teavet oma hinnete kohta.  
(2) Aineõpetaja teavitab õpilast ja tema seaduslikku esindajat hindamise korraldusest koolis ning 
õpilasele pandud hinnetest ja antud hinnangutest.  
(3) Kursuse algul (1. voi 2. tunnis) teeb vastava õppeaine õpetaja õpilastele teatavaks hindamise 
kava (õppeaine nõutavad teadmised ja oskused, kontroll- ja/või hindeliste tööde aja ja vormi ning 
eri tüüpi tööde hinnete kaalukuse kokkuvõtva hinde väljapanemisel). Hindamise kava 
sisestatakse teatamise päeval e-kooli klassipäevikusse, kus see on saadaval nii õpilastele kui ka 
õpilaste vanematele. Teavitamine hindamisest on soovitav lisada manusesse koduste ülesannete 
juurde kursuse viimasele tunnile. 
(4) Kooli õppekavas sätestatud hindamise korralduse avalikustab kool avaliku teabe seaduse 
alusel kooli tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel.  
(5) Aineõpetaja teatab õpilasele hindelise või kontrolltöö tulemusi hiljemalt 1 nädal peale 
hindelise töö läbiviimist. 
(6) Õpetaja paneb elektroonsesse päevikusse protsessihinded hiljemalt 3 õppepäeva jooksul 
pärast töö sooritamist. 
(7) Vähemalt üks nädal enne kursuse hinnete panemist, paneb õpetaja välja eelhinded.  
 
5.6. Teadmiste ja oskuste hindamissüsteem 
 
(1) Gümnaasiumiastmes kohustuslikel kursustel ja valikkursustel oskuste ja teadmiste hindamisel 
kasutatakse viiepallist süsteemi:  
1) hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks olevatele 
taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid; kui kasutatakse punktiarvestust ja 
õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on 
saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust.  
2) hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 
saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele 
taotletavatele õpitulemustele; kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada 
teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „4” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 75–89% 
maksimaalsest võimalikust punktide arvust  
3) hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või 
kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või edasises 
elus; kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et 
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hindega „3” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 50 – 74 % maksimaalsest võimalikust 
punktide arvust.  
4) hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 
õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, aga ei 
võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus; kui 
kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega 
„2” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 20 - 49 % maksimaalsest võimalikust punktide arvust.  
5) hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta 
hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende õpitulemuste 
osas puudub. kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse 
tööd nii, et hindega „1” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 0 – 19 % maksimaalsest 
võimalikust punktide arvust.  
(2) Gümnaasiumiastmes kooli pakutavates valikainetes ja üksikutes (õpetaja põhjendatud 
otsusel) riiklikes valikainetes kasutatakse hinnanguid „arvestatud“ ja „mittearvestatud“. Hinnang 
„arvestatud“ pannakse sel juhul, kui õpilane on sooritanud kõik kursuse algul õpetaja poolt 
teavitatud tööd. Hinnanguid „arvestatud“ ja „mittearvestatud“ ei teisendata viie palli süsteemi.  
Valikkursused, mis on läbitud projektide raames või koostöös teiste asutustega, hinnatakse 
hinnanguna „arvestatud“, vastava tunnistuse olemasolul, või „mittearvestatud“, juhul kui õpilane 
oli registeerunud kursusele, kuid ei saanud tunnistust. 
(3) Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine, mahakirjutamine või plagiaat, siis 
kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust 
hinnatakse hindega „1”, kuid õpilasele antakse 1 kord võimalus järelevastamiseks või järeltöö 
sooritamiseks, kui selle töö hindamise kriteeriumides ei ole sätestatud teisiti. 
(4) Kui kontroll- või hindeline töö on hinnatud hindega “puudulik” või “nõrk” või e-kooli on 
pandud märge “0” õpilase puudumise tõttu hindelise või kontrolltöö ajal, antakse õpilasele 
võimalus järelevastamiseks või järeltöö tegemiseks. 
 
5.7. Teadmiste ja oskuste hindamise korraldus, kokkuvõtvad hinded kursuse eest  
 
(1) Õpilase teadmisi ja oskusi hindab vastava õppeaine õpetaja õpilase suulise vastuse (esituse), 
kirjalike ja praktiliste tööde ning praktilise tegevuse alusel, arvestades õpilase teadmiste ja 
oskuste vastavust õppekavas esitatud nõuetele.  
(2) Kokkuvõttev hinne kursuse eest pannakse välja hindeliste, kontrolltööde ja jooksvate tööde 
protsessihinnete põhjal. Eri tüüpi tööde kaalukust kokkuvõtva hinde väljapanemisel määrab 
õpetaja. Õpetaja sisestab infot selle kohta oma hindamiskavasse ning teavitab sellest õpilasi 
kursuse alguses suuliselt ja kirjalikult e-kooli kaudu. 
(3) Õpetaja kehtestab jooksvate tööde läbiviimise ja arvestamise tingimused, kuid ta peab 
teatama õpilasi jooksvast hindamisest sõltuvalt töö liigist vähemalt tunni alguses. 
(4) Kursusehinne pannakse vähemalt kolme hinde alusel.  
(5) Kontrolltööde ja hindeliste tööde sooritamine on kohustuslik. 
(6) Hindeliste ja kontrolltööde arvu kursuse jooksul määrab õpetaja, juhindudes oodatavatest 
õpitulemustest ja mõistlikkuse printsiibist, kuid ühes ja samas õppeaines on paralleelklassi/ühe 
klassi õpetajatel soovituslik arutada hindamise põhimõtteid.  
(6)¹ Õpetajal on õigus muuta hindelise või kontrolltöö läbiviimise kuupäeva mõjuval põhjusel 
(õppekäik, õpetaja / õpilaste haigus, õpetaja koolitus jms). 
(7) Kontrolltööde aega kavandatakse kooskõlastatult teiste õppeainete õpetajatega ja sisestatakse 
kontrolltööde plaani e-koolis. 
(8) Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele 
vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist (Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja 
õppekorraldusele § 10 lõige 3).  
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(9) Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd (Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja 
õppekorraldusele § 10 lõige 4).  
(10) Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning 
viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel 
või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina (Tervisekaitsenõuded kooli 
päevakavale ja õppekorraldusele § 10 lõige 6).  
(11) Hindelised ja kontrolltööd pannakse elektronpäevikusse kursuse alguses või vähemalt 5 
õppepäeva enne töö tegemise päeva.   
(12) 10.klassis korraldatakse üleminekueksamid kolmes õppeaines: matemaatikas, võõrkeeles ja 
eesti keeles. Üleminekueksamid toimuvad mai lõpus – juuni alguses, kahe nädala jooksul. Kaks 
päeva enne üleminekueksamit õppetööd ei toimu. Õpilastel toimuvad konsultatsioonid, mis on 
neile kohustuslikud. Üleminekueksami eest saadud hinne kantakse e-kooli eraldi eksamihindena 
ning see mõjutab aasta kokkuvõtvat hinnet. Üleminekueksami eest saadud hinnet ei parandata. 
(13) Iga hindelise, kontroll- või jooksva töö hinne peab olema e-koolis kommenteeritud: tunni 
teema kõrvale kirjutab õpetaja töö teemat ja selle vormi. Isikliku kommentaarina õpilasele võib 
õpetaja lisada sõnalist tagasisidet, mis selgitab õpilase töö eelkõige tugevaid, aga ka nõrku külgi. 
Sõnaline hinnang ehk tagasiside peab olema motiveeriv. 
(14) Kõik kontrollitud hindelised tööd sealhulgas ka kontrolltööd tagastab õpetaja õpilastele. 
Tagastades tööd õpilasele, ei tohi aineõpetaja avalikustada hinnet ja arutada tööd ilma õpilase 
nõusolekuta.  
(15) Õpilased, kes on sooritanud kõik hindelised tööd hindele „5“ jooksva õppeperioodi eest, 
võivad olla vabastatud lõputööst (kontrolltööst). 
(16) Õpilasel, kes viibib ainetunnis, ei ole õigust ilma mõjuva põhjuseta keelduda kontrolltöö või 
hindelise töö kirjutamisest. Kui õpilane keeldub tunnis töö kirjutamisest, siis õpilast hinnatakse 
hindega ”1”, kuid antakse võimalus hinne 1 kord parandada.  
(17) Kui hindelist tööd - kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust 
või selle tulemust - on hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” või on hinne jäänud panemata, 
antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks. Hinnet on võimalik 
parandada üldjuhul üks kord. Erijuhud tuleb õpetajaga eraldi kokku leppida. Järelevastamise ja 
järeltööde sooritamise kord on sätestatud kooli õppekavas käesolevas peatükis punktid 5.11 ja 
5.12 
 
5.8. Kokkuvõttev hindamine 
 
(1) Gümnaasiumiastmel hinnatakse õpilase õpitulemusi vastavas õppeaines kokkuvõtvalt 
kursuse- ja kooliastmehindega. Kursusehinnete alusel pannakse kooliastmehinne. 
 (2) Kui gümnaasiumiastme õpilane on kursuse jooksul puudunud rohkem kui 30% tundidest, 
siis hinnatakse tema teadmisi hindega „1“ sõltumata puudumiste põhjusest ja teistest kursuste 
jooksul saadud hinnetest ning seda kursuse hinnet ei ole lubatud parandada.  
(3) Erandjuhtudel (õpilase haigestumine, õpetaja haigestumine või muu mõjuv põhjus) võib 
gümnaasiumiastmes kursuse hinne jääda panemata. See hinne pannakse välja järgmise kursuse 
jooksul.  
(4) Kui ühel õppeaastal loetavate ja kahest kursusest koosnevate valikkursuste hindamisel 
kasutatakse hinnanguid „arvestatud“ ja „mittearvestatud“, siis kursuse kokkuvõtvat hinnet 
loetakse positiivseks ainult sel juhul, kui mõlema kursuse eest on saadud hinnang “arvestatud”  
(5) Vastava aine kokkuvõtva hinde väljapanekul, vaieldava hinde korral, loetakse prioriteetseteks 
vastava aine viimaste kursuste eest saadud hindeid.  
(6) Õppeaines, milles riigieksam toimub väljaspool eksamiperioodi, pannakse 12.klassi õpilasele 
kooliastmehinne välja enne riigieksami toimumist. Teiste õppeainete kooliastmehinded pannakse 
välja enne õppeperioodi lõppu. 
 
5.9. Kujundav hindamine kui õpilase arengu ja toetamise vahend  
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(1) Kujundav hindamine keskendub kõigepealt õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate 
saavutustega.  
(2) Kursuse algul teavitab aineõpetaja õpilasi kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, 
vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest. Samal päeval 
edastatakse e-kooli kaudu sellekohast teavet lastevanematele. 
(3) Õppeprotsessi käigus analüüsitakse teadmisi, oskusi ja väärtushinnanguid ning antakse 
tagasisidet õpilase saavutuste ja vajakajäämiste kohta.  
(4) Tunni või muu õppetegevuse käigus saab õpilane õpetajalt, klassikaaslastelt või 
enesehinnangu abil suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet ja ainevaldkonda 
puudutavate teadmiste ja oskuste kohta.  
(5) Õpilast kaasatakse tunni/tegevuse eesmärgistamisse ningg saadakse tagasiside püstitatud 
eesmärkide saavutamisest. 
(6) Õpilast kaasatakse hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke seada ning oma õppimist ja 
käitumist eesmärkide alusel analüüsida ning tõsta õpimotivatsiooni.  
(7) Õpilastele pakutakse diferintseeritud ülesandeid raskusastme järgi, mis võimaldab õpilastel 
ühelt poolt õppida sama asja erineva süvenemisastmega, teiselt poolt õppida midagi erinevat, 
erinevatel aegadel, erinevate meetoditega ja erinevate ressursivajadustega.  
(8) Enne kontrolltööd õpilastele teatatakse hindamiskriteeriumid või kaasatakse õpilased 
hindamiskriteeriumide koostamisse.  
(9) Kirjalike tööde hindamisel annab õpetaja õpilasele tagasiside, rõhutades tema tugevaid külgi 
ning osutades vajakajäämistele.  
(10) Õpilast suunatakse arendama iseseisva töö oskust, planeerima õppimist ja seda plaani 
järgima sh seletatakse koduste tööde täitmise tähtsust.  
(11) Õpilase arengu toetamiseks korraldab klassijuhataja temaga arenguvestluse, millesse 
vajadusel kaasatakse ka aineõpetajad, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu 
eesmärkides, arvestades õpilase võimeid ja huvisid.  
(12) Suuremal määral põhineb arenguvestlus õpilase eneseanalüüsil ning vestluse käigus 
püstitatakse uusi õpieesmärke. 
(13) Aine- või klassijuhataja võib kasutada kujundava hindamise ühe vahendina õpimappi. 
Õpimapp õppimise päevikuna sisaldab nii õppetöid kui ka tööde analüüsi ja tagasisidet. 
Õpimappe võib koostada aine- ja valdkonnapõhiselt, läbivate teemade või üldpädevuste kohta. 
(14) Igal aineõpetajal on õigus kasutada erinevaid õpetamismeetodeid ning tagasisidestamise 
võtteid õpilaste õpimotivatsiooni tõstmiseks ja õpihuvi hoidmiseks. 
 
5.10. Hinde ja hinnangu vaidlustamine  
 
(1) Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus kursuse jooksul saadud hinnet või 
kursusehinnet vaidlustada kümne päeva jooksul pärast hinde väljapanemist, esitades 
aineõpetajale suuliselt või kirjalikult vastava taotluse koos põhjendustega. Aineõpetaja annab 
põhjendatud vastuse 5 õppepäeva jooksul. 
(2) Aineõpetaja vastusega mittenõustumisel on õpilasel ja lapsevanemal õigus pöörduda 
klassijuhataja poole. Klassijuhataja korraldab vestluse kõigi huvitatud osapooltega vaide 
lahendamise eesmärgiga. 
(3) Läbiviidud vestluse tulemusega mittenõustumisel on õpilasel ja lapsevanemal õigus esitada 
kirjalik taotlus kooli juhtkonnale, selgitades  taotluses oma mittenõustumise põhjust. 
(4) Kooli juhtkond teeb otsuse ja teavitab sellest lõikes 1 nimetatud taotluse esitajat kirjalikult 
viie tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmise päevast arvates.  
 
5.11. Hinnete parandamise ja järelevastamise kord  
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 (1) Aineõpetaja korraldab oma õppeaines konsultatsioonid õpilastele vastavalt direktori 
käskkirjaga kinnitatud graafikule. Informatsioon aineõpetaja konsultatsioonipäevadest on 
kättesaadav õpilastele ja nende vanematele kooli veebilehel.  
(2) Iga aineõpetaja määrab kokkuleppel õpilasega tööde järelvastamise päeva ning aja.  
(3) Õpilasel on õigus parandada igasugune mitterahuldav hinne, kui töö hindamise 
kriteeriumides ei ole sätestatud teisiti (v.a proovieksamite ja üleminekueksamite hinded) 
aineõpetajaga kokkulepitud ajal 13 õppepäeva jooksul pärast hinde panemist e-kooli või 13 
õppepäeva jooksul pärast õpilase/õpetaja kooli naasmist tema puudumise korral. Uus hinne 
kantakse e-kooli parandushindena (tärniga). Hinnet on õpilasel õigus parandada üks kord.  
(4) Protsessihinnete parandamise ja järelevastamise korda kehtestab õpetaja, millest teavitab 
õpilasi enne töö andmist.  
(5) Erandkorras (õpilase pikaajalisel haigestumisel ja arsti tõendi olemasolul) lubatakse õpilasel 
parandada hinne „3“ 
(6) Kui õpilane puudus koolist hindelise või kontrolltöö ajal, siis paneb aineõpetaja e-kooli 
märgistuse „0“, ning õpilasel on õigus töö sooritamiseks aineõpetajaga kokkulepitud ajal 
kolmeteistkümne õppepäeva jooksul pärast õpilase naasmist kooli. Kui õpilane jätab 
ülesande määratud ajaks täitmata, asendatakse märge “0” hindega “1”. Kui õpilane puudus 
koolist mõjuval põhjusel, siis on võimalik kontrolltöö kirjutada kaks korda, juhul, kui esimene 
sooritamise katse ebaõnnestus. 
(7) Õpilase pikaajalisel haigestumisel ja arsti tõendi olemasolul  lubatakse parandada hinnet „3“  
(8) Kui kursusehinne jäi õpilase pikaajalise haiguse tõttu panemata, määrab õpetajate nõukogu 
täiendõppe ja hindamise tähtaega. Kui õpilane ei ole kasutanud täiendõppe võimalust, siis 
vastavad tema kursuse jooksul saadud teadmised ja oskused hindele «nõrk». 
(9) Märget “0” ei kasutata protsessihinnete puhul. 
(10) Järele tehtud töö hinnet ei alandata. 
(11) Kui õpilane ei teinud hindelist tööd õigeaegselt mõjuva põhjuseta, siis selle tulemust 
hinnatakse hindega „nõrk“. 
(12) Gümnaasiumiõpilasel on õigus kursuse jooksul parandada ÜHT hinnet tingimusel, et sellel 
kursusel pole õpilasel esinenud põhjuseta puudumisi.  
(13) Õppenõukogu otsusel lubatakse 12.klassi õpilasel parandada ühte kursusehinnet, mis annab 
talle võimaluse lõpetada gümnaasiumi kuldmedaliga või hõbemedaliga.  
(14) Direktori nimele septembri lõpuks esitatud kirjaliku avalduse alusel on 
gümnaasiumiõpilasel lubatud parandada eelmiste õppeaastate üks kursusehinne mitte hiljemalt 
kui jooksva õppeaasta I poolaasta lõpuks.  
(15) Erandkorras moodustatakse õppenõukogu otsusel ja aineõpetaja nõusolekul, direktori 
käskkirja alusel ainekomisjon ning 12.klassi õpilasel lubatakse parandada mitte rohkem kui 3 
kursusehinnet 2 eelmise aasta eest. 
 
5.12. Käitumise hindamise korraldus  
 
(1) Käitumise põhimõtteid ja hindamiskorda tutvustab õpilastele klassijuhataja.  
(2) Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja 
kõlblusnormide järgimine koolis. 
(3) Käitumise hinde paneb välja iga aineõpetaja õppeaineti. Käitumise ja hoolsuse kokkuvõtva 
hinde paneb klassijuhataja. 
(4) Käitumist hinnatakse hinnetega «eeskujulik», «hea», «rahuldav» ja «mitterahuldav»: 
1) Käitumishindega «eeskujulik» hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja 
kõlblusnormide järgimine on harjumuspärane igas olukorras, kes täidab kooli kodukorra nõudeid 
eeskujulikult ja järjepidevalt. 
2) Käitumishindega «hea» hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud käitumis- ja 
kõlblusnorme ja täidab kooli kodukorra nõudeid. 
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3) Käitumishindega «rahuldav» hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldtunnustatud käitumis- ja 
kõlblusnorme ja täidab kooli kodukorra nõudeid, kuid kellel on esinenud eksimusi. 
4) Käitumishindega «mitterahuldav» hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra nõudeid ega 
järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme, ei allu õpetajate nõudmistele. Õpilase käitumise 
võib hinnata «mitterahuldavaks» ka õigusvastase teo või ebakõlbelise käitumise eest. Õpilase 
käitumise võib hinnata «mitterahuldavaks» ka õigusvastase teo või ebakõlbelise käitumise eest. 
Kui aineõpetaja paneb käitumise eest trimestris mitterahuldava hinde, peab aineõpetaja märkima 
kommentaarina hindele niisuguse hindamise konkreetse põhjuse. Klassijuhataja vestleb 
õpilasega, tuginedes aineõpetaja kommentaarile. Klassijuhataja paneb õpilasele mitterahuldava 
käitumishinde peale vestlust temaga. 
(5) Õpilase käitumise hindamisel võetakse arvesse ainult käitumine jooksval kursusel, ei võeta 
arvesse eelmise õppeperioodi käitumise hinnet. 
 
5.13. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi ja koolist väljaarvamine gümnaasiumiastmes 
 
(1) Reeglina gümnaasiumiastme õpilane ei jäeta täiendavale õppetööle.  
(2) Gümnaasiumiastme õpilane viiakse järgmisse klassi üle enne õppeperioodi lõppu.  
(3) Gümnaasiumiõpilane arvatakse koolist välja, kui: 
1) Õpilasele on ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte 
kursusehinnetena välja “nõrgad”, “puudulikud” või “mittearvestatud”. 
2) Õpilane ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema 
õppeaega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud.  
3) Õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või on saanud 2 hoiatust kodukorra 
rikkumise eest. (PGS § 28 lg 4) 
4) Kui 10.klassi õpilane on sooritanud kõik kolm (matemaatika, eesti keel ja inglise keel) 
üleminekueksamit tulemusega on alla 40 %.  (PGS§ 28 (2)  
(5) Õppenõukogu vastuvõetud otsuse põhjal lähtudes õpilaste omandatud teadmistest ja oskustest 
määratakse, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane. 
 
5.14 Gümnaasiumi lõpetamine 
 
(1) Gümnaasiumi lõpetamine toimub „Põhikooli ja gümnaasiumiseaduses"§ 31 ning 
„Gümnaasiumi riiklikus õppekavas” § 23 sätestatud tingimustel ja korras. 
(2) Gümnaasiumi lõputunnistuse annab gümnaasium õpilasele: 
1) kelle kooliastmehinded on vähemalt rahuldavad või valikkursuste puhul rahuldavad või 
arvestatud; 
2) kes on sooritanud õppeaine kohustuslikule mahule vastavad eesti keele teise keelena, 
matemaatika ja võõrkeele riigieksamid. 
3) see, kes on sooritanud vähemalt rahuldavale tulemusele gümnaasiumi koolieksami. 
Koolieksami koostavad aineõpetajad, arvestades ainekavades sätestatud õpitulemusi. 3 päeva 
enne koolieksamit õppetööd ei toimu, õpilased on kohustatud käima ainealastel 
konsultatsioonidel. Koolieksami korraldamisel juhindutakse ministri määrusest 
(https://www.riigiteataja.ee/akt/118122015012). Kuldmedaliga/hõbemedaliga lõpetajatel 
loetakse koolieksam sooritatuks hindele „5“. 
4) kes on sooritanud gümnaasiumi jooksul õpilasuurimuse või praktilise töö. Õpilase uurimistöö 
või praktilise töö koostamise, vormistamise ja kaitsmise juhend on õppekava üks osa. 
Uurimistöö koostamiseks ja kaitsmiseks vajaminevaid oskusi omandab õpilane valikkursusel 
„Uurimistöö alused”. Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ja hindamise 
tingimusedja kord on sätestatud „Narva Soldino Gümnaasiumi õpilaste uurimistööde koostamise, 
vormistamise ja kaitsmise juhendis“. 
 
5.15. Kodused tööd 
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(1) Koduseid töid ei anta esimeseks pühadejärgseks päevaks ning esimeseks 
koolivaheajajärgseks päevaks. 
(2) Õpilaste kodutööde maht on mõõdukas ja jaotub õppeaasta jooksul ühtlaselt, nii et jääb aega 
ka puhkuseks ja huvitegevuseks. 
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6. ÕPILASTE TEAVITAMINE JA NÕUSTAMISE NING KARJÄÄRIÕPPE, SH 
KARJÄÄRIINGO JA –NÕUSTAMISE KORRALDAMINE  
 
Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele võimaldab Narva Soldino Gümnaasium õpilastele 
õppeprotsessi kohta ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta info saamist. 
(1) Õpilase ja lapsevanema teavitamisviisid 
Õpilase informeerimine toimub kooli veebisaidi ja e-kooli kaudu, e-posti ja telefoni teel ning 
isiklikel kohtumistel. 
Kooli veebisaidil saavad õpilased ning vajadusel ka vanemad info kooli vastuvõtutingimuste, 
tunniplaani ja tunniasenduse kohta, saavad tutvuda koolielu reguleerivate dokumentidega. Kooli 
veebisaidil on ka kooli üle järelevalvet teostava organisatsiooni kontaktandmed. 
E-kooli kaudu saavad vanemad ja õpilased info õpiedukuse ja käitumise kohta ning iga kursuse 
algul teavitavad aineõpetajad õpilasi hindamiskorraldusest. Vanema taotluse alusel võimaldab 
kool hinnetest info saamist paberkandjal (hinneteleht). Hindamiskorraldust ja sellest õpilaste ja 
vanemate informeerimine reguleerib kooli kodukord ja hindamise kord. 
Lapsevanemate koosolekul saavad vanemad info Narva Soldino Gümnaasiumi kodukorra kohta, 
õpilased saavad selle info õppeaasta esimeses klassijuhataja tunnis. Kooli kodukorras 
muudatustest teavitab kool e-kooli kaudu või lapsevanemate koosolekul. 
Õpilaste õigusi ja kohustusi  reguleerib kooli kodukord, kodukord on paigutatud kooli veebisaidil 
ja on väljapandud infostendile kooli riidehoius. 
Vastavalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele” ja riiklikule õppekavale informeerib 
aineõpetaja kursuse algul õpilasi peamistest õppeteemadest, vajalikest õppevahenditest, 
hindamise alustest ja põhimõtetest ning plaanipandud klassivälistest ürtustest. Ekooli kaudu kool 
loob statsionaarses õppes õppivate õpilaste vanematele võimalused sellekohase teabega 
tutvumiseks. Info hindamise kohta paigutatakse  e-kooli õppepeeriodi esimese õppetunni ajal. 
Klassiväliste ürituste kohta infost teavitatakse e-kooli, e-posti ja telefoni teel või isikliku 
kohtumise kaudu.  
(2) Õpilaste nõustamine 
Kooli direktori kinnitatud graafiku järgi aineõpetajad konsulteerivad õpilasi. Konsultatsioonide 
graafik paigutatakse kooli veebisaidile ja infostendile riidehoius.  
Infostendile on väljapandud  info gümnaasiumiõppest. Õppealajuhataja, huvijuht ja 
karjääriõpetuse õpetaja korraldavad õppeasutuste esindajatega kohtumisi elukutse valikul ja 
karjääriplaneerimisel. Klassijuhataja viib läbi temaatilised klassijuhataja tunnid, kus õpilased 
saavad info edasiõppimis- ja haridusvõimalustest. Koolipsühholoog testib ja konsulteerib õpilasi 
elukutse valikul ja elukutse omandamisvõimalustest. 
(3) Õpilaste karjäärialane nõustamine  
 Narva Soldino Gümnaasiumis karjääriteenuste osutamise eesmärgiks on: 

 aidata õpilastel arendada teadlikkust iseendast 
 omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ning kujundada 

hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, 
karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust 

 püüda pakkuda õpilastele valikuvõimalusi osaleda erinevates karjääriplaneerimist toetavates 
tegevustes 

 
Karjääriteenust osutatakse NSG mitmel viisil: 

 läbiva  teema  „Elukestev  õpe  ja  karjääri  planeerimine“  käsitlemine kõikides õppeainetes. 
Sellega   taotletakse  õpilase   kujunemist isiksuseks, kes mõistab ja väärtustab elukestvat 
õpet kui elustiili ning mõtestab oma karjääri kui jätkuvat otsuste tegemise protsessi. 

 Klassivälise tegevuse korraldamisel sh kohtumised erinevate ametite esindajatega, 
õppekäigud ettevõttesse; karjääripäevad ja – nädalad; temaatiliste joonistuste konkursid, 
rollimängud, temaatilised viktoriinid, temaatilised infopäevad, töövarjupäev, õpilasfirmad. 
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Õppeaasta karjäärialased tegevused (temaatilised klassijuhatajatunndi) on kajastatud 
klassijuhatajate tööplaanides 

  arenguvestluste käigus selgitatakse õpilaste eelistusi edasise haridustee jätkamisel; 
 ühiskonnaõpetuse tundides käsitletakse teemat „Elukutse valik ning elukestev õpe”;  
 Valikaine “Karjääriõpetus” 

 
 Karjääriteenuse osutamist toetavaks vahendiks on  

 raamatukogu, kus on karjääriõppeks vajaminevad materjalid 
 karjääriinfo stend 
 arvutiklass 
 hea koostöö õppe- ja avalike asutustega: INNOVE, Rajaleidja, Tartu Ülikool, 

Tallinna Ülikool, TTÜ, mainor, Kaitseministeeriumi õppeasutused, Narva 
Linnavalitsus, Narva Elektrijaamad, Eesti Junior Achievement,  Narva  Noortekeskus, 
Narva ja Sillamäe Kutseõppekeskused, kes varustavad kooli info, mitmesuguste 
õppe- ja metoodiliste materjalidega tasuta 

 
Karjääriteenuste osutamise tulemusena õpilane: 

 on tutvunud erinevate ametite/elukutsetega, haridus- ja koolitusvõimalustega; 
 on omandanud praktilised tööotsimisoskused;  
 on koostanud isikliku karjääriplaani   
 on tutvunud erinevate tööd reguleerivate õigusaktidega; 
 oskab analüüsida ettevõtte ja töötaja õigusi ja kohustusi 
 on tutvunud teabega edasiõppimise ja töö leidmise võimaluste kohta 
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7. ÕPETAJATE KOOSTÖÖ JA TÖÖ PLANEERIMISE PÕHIMÕTTED  

7.1. Õpetajate koostöö planeerimise põhimõtted  
 
Õpetajate koostöö on aluseks kooli vaimse õpikeskkona  kujunemisel, õpilaste arengu toetamisel, 
ainevahelise lõimingu rakendamisel, kooli väärtuste ning üldpädevuste kujunemisel.  
Õpetajate koostöö toimib erinevatel tasanditel: 
1.  Õpetajad kuuluvad ainevaldkonniti ainesektsioonidesse. Ainesektsiooni (edaspidi AS) tööd 
koordineerib AS juhataja. Õppeaasta lõpus esitatakse õppealajuhatajale AS aruanne vastavalt 
kehtestatud vormile, kus antakse ka hinnang koostööle teiste ainesektsioonidega. 
2. Õpetajatele on loodud võimalused aktiivselt  osaleda UNESCO komitee tegevuses, mille 
ülesandeks on toetada läbi tunnivälise tegevuse õppe – ja kasvatustöö eesmärkide saavutamist, 
lähtudes UNESCO koolide võrgustiku strateegiast ja gümnaasiumi arengukavast 
3. UNESCO komitee koosseisu kinnitab koolidirektor. Komitee on demokraatlik juhtimisorgan, 
mis on loodud Europarlamendi töö põhimõttel. Komiteed juhib esimees, kes on järjekorras iga 
komitee liige üheks poolaastaks. Komitee põhivormiks on koosolekud, mida viiakse läbi 
vähemalt kord veerandis. Koosolekute vahelisel ajal töötatakse plaani järgi. Komitee liikmete 
vahelt valitakse välja sekretär üheks õppeaastaks. Sekretär koos esimehega valmistub ette 
koosolekuks, koostab protokolli, kontrollib otsuste elluviimist. Komitee tööd koordineerib kooli 
direktor.  
3. Vastavalt vajadusele moodustatakse töörühmad, mis tegelevad kooli arendustegevusega või 
mõne teise päevakohase valdkonnaga: 
 
Kunstinõukogu 
Tervise Nõukogu 
Karjääri töörühm 
Keelekümblusklassides töötavad õpetajad 
Eesti keeles õpetavad õpetajad 

Arengukava täitmise analüüs 
Sisehindamise töörühm 
Eelkooli töö 
Eksamiainete õpetajate nõukogu 
 

 
4.Õpetajad teevad koostööd erinevates valdkondades  
 
Õpetajate koostöö valdkonnad 
ja selle planeerimine  

Õpilasuurimus või praktiline 
töö 11.klassis  

Kooliõppekava, 
õpilasuurimuse või praktilise 
töö korraldus 

Töö UNESCO komitee 
tegevuses  

UNESCO komitee 
aastategevuskava 

Õppeainete vaheline lõiming Integreeritud tunnid, projektid, 
projektõpe, teadusnädal, 
klassivälised üritused 

Töö AS – s: ainekavade 
uuendamine, kogemuste 
vahetus, info koolitustelt 

AS aastategevuskava  
Tundide vastastikune 
külastamine 

Klassijuhatajate AS Ainesektsiooni 
aastategevuskava, 
arenguvestlused; 
ekskursioonid, meetodid  

Üldpädevuste kujundamine  Kooliõppekava, ainekavad, 
kasvatustegevusplaan  

Projektõpe Kooliõppekava, direktori 
käskkiri 
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Töö ajalistes rühmades Direktori käskkirjad  
 
7.2. Õpetaja töö planeerimise põhimõtted  
 
Õpetaja kohustused on kindlaks määratud tema töölepingus ja vastavalt oma ülesannetele õpetaja 
kavandab ja korraldab oma tegevust. Oma tööd planeerides ja korraldades juhindub õpetaja kooli 
arengukavast, üldtööplaanist, kooli õppekavast, ainesektsiooni aasta tegevusplaanist, UNESCO 
komitee aasta tegevusplaanist, kooli kasvatusplaanist, ainekavast ja direktori käskkirjadest.  
Õpetaja töö planeerimine Õpetaja roll Dokumendid  
 Aineõpetaja Hindamise kava klassiti, 

tööplaan (kui töökogemus on 
vähem kui 5 aastat), ainekava 

 Klassijuhataja Klassijuhataja tööplaan, kooli 
kasvatusplaan, arenguvestluste 
graafik, aruanne 

 AS liige AS aastategevuskava 
 UNESCO komitee liige või 

kaasalööja 
UNESCO komitee 
tegevuskava 

 Korrapidaja Direktori käskkiri, 
korrapidamise graafik 

 Uurimis – või praktilise töö 
juhendaja 

Direktori käskkiri 

 Õppija Koolitusplaan 
 Enesearendaja Eneseanalüüs  
 
 
Õpetajad koostavad oma ainetes hindamise kava kursuseti. 
Õpetaja hindamise kava koostamise eesmärgiks on kirjeldada ainealaste teadmiste ja oskuste 
hindamise põhimõtteid -  hindamise aeg,  vorm ja kriteeriumid, näidata ülesannete seotust  
üldpädevuste ja läbivate teemadega. Hindamise kava koostatakse kursuste kaupa. Hindamise 
kavas kirjeldatakse milline hinne või hinnang on aluseks kokkuvõtvale hindele ja hinnangule. 
Seejuures ühised hindamise kriteeriumid peavad olema arutatud ainesektsioonide koosolekutel.  
Hindamise kava koostamine ja arendamine kuulub aineõpetaja pädevusse.  Hindamise kava  
koostamise alus on kooli õppekava üldosa ja vastava aine ainekava. 
Hindamise kavad esitatakse kursuse esimesel nädalal  õppealajuhatajale kinnitamiseks 
elektroonilisel kujul, pannes need googlesse  
Aineõpetaja  hindamise kava  struktuur ja vorm on lisas 1.  
Klassijuhataja koostab tööplaani ja esitab selle hiljemalt 15.septembrit elektroonilisel kujul, 
pannes need googlesse  
Klassijuhataja tööplaani koostamise aluseks on kooli sündmuste plaan, õppe-ja kasvatustöö 
üldeesmärgid algavaks õppeaastaks ja konkreetse klassi kasvatuslikud vajadused. 
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8. KOOLI ÕPPEKAVA UUENDAMISE JA TÄIENDAMISE KORD  
 
NSG õppekava koostamine ja arendamine toimub õpilaste, õpetajate, koolijuhtkonna, kooli 
hoolekogu, lastevanemate, kooli pidaja ja teiste õppeasutuste ning organisatsioonide koostöös, 
kusjuures aluseks on kehtiv riiklik õppekava. Kooli õppekava arenduse üldjuht on direktor, kes 
delegeerib ülesandeid juhtkonna liikmetele ja õpetajate töörühmadele.  
Ainekavade arenduse juhtideks on vastavate ainesektsioonide juhatajad, kes delegeerivad 
ülesandeid vastava aine õpetajatele. 
NSG õppekava koostamises ja arendamises kasutatakse erinevaid töövorme. Vähemalt üks kord 
aastas korraldatavatel õppekava arendusega seotud seminaridel osalevad kõik pedagoogid. 
NSG õppekava koostamise ja arendamise demokraatliku korralduse eest vastutab kooli direktor. 
NSG õppekava uuendamise ja täiendamise korra kinnitab kooli direktor. 
 
Muudatuste tegemise alused 
• Muudatused Haridus- ja Teadusministeeriumi seadusandlikes aktides, mis puudutavad 
õpilaste õpetamise õppekavu. 
• Uued tendentsid ühiskonnas ja teaduses. 
• Analüüs ainekava realiseerimisest aasta jooksul. 
 
Muudatuste protseduur 
1. Tutvumine dokumentidega, ettekirjutustega, analüüs ainekava realiseerimisest aasta jooksul. 
2. Direktori käskkiri kohustuslike muudatuste tegemise kohta punkt 1.alusel. 
3. Töö ainekava uuendamise eesmärgil. 
4. Uute ainekavasse sisseviidud põhimõtete kontroll õppealajuhataja poolt. 
5. Uuendatud ainekava põhimõtetega tutvumine ainekomisjonides, hoolekogu, 
õpilasomavalitsuses ja õppenõukogus. 
6. Kinnitamine direktori poolt. 
7. Käskkirja väljaandmine õppekava lõppvariandi kohta. 
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Lisa 1. Hindamise kava  
 
HINDAMISE KAVA 
ÕPETAJA NIMI:  
ÕPPEAINE: 
KLASS: 
I KOKKUVÕTVA HINDAMISE ALUS 
 
Kuupäev/kuu Teema Hindelise töö liik 

(praktiline töö; kirjalik 
iseseisev töö; referaat, 
kirjand; suuline vastus 
jne) 

Oodatav 
õpitulemus  

Kujundatav 
üldpädevus 
ja/või 
kasvatuseesmärk 

Kestvus  

      

      

      

      
 
 
II Hindeliste tööde kriteeriumid  
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Lisa 2. Kalendriteemaline plaan (pedagoogidele, kelle töökogemus on lühem 
kui 5 õppeaastat) 

NARVA SOLDINO GÜMNAASIUM 
20XX- 20XX.õa 

 
TÖÖKAVA 

 
AINE  

ÕPETAJA  

KLASS (tavaklass/kasvatusraskustega 
klass/keelekümblusklass/gümnaasiumiastmes kallak) 

 

KURSUSTE ARV AASTAS  

KIRJANDUS, ÕPPEVAHENDID (õpikud ja muud tunnis 
kasutatavad õppevahendid, mis on kinnitatud Haridus- ja 

Teadusministeeriumi poolt) 
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