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NARVA SOLDINO GÜMNAASIUMI  UURIMISTÖÖ 

ETTEVALMISTAMISE NING HINDAMISE TINGIMUSED JA KORD 

Antud valdkonda reeguleerib Haridus- ja teadusministri määrus 12.10.2011 nr 62 

“Õpilasuurimusei ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord” 

1. Üldsätted 

1.1. Uurimistöö läbiviimise korraga kehtestatakse uurimistööde üldnõuded gümnaasiumiastmes. 

1.2. Narva Soldino Gümnaasiumi uurimistöö kirjutamise alusdokumendiks on Narva Soldino 

Gümnaasiumi uurimistööde koostamise, vormistamise ja hindamise juhend. 

1.3. Narva Soldino Gümnaasium avalikustab uurimistöö ettevalmistamise ja hindamise korra 

ning uurimistööde koostamise, vormistamise ja hindamise juhendi kooli veebilehel. 

1.4. Uurimistöö on Narva Soldino Gümnaasiumi õppekava osa XI klassis. 

1.5. 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. 

1.6. Uurimistöö juhendaja on Narva Soldino Gümnaasiumi töötaja. Lisaks kooli töötajale võib 

kaasata ka juhendaja väljastpoolt kooli. 

1.7. Uurimistöö võib olla kas teaduslik uurimistöö või praktiline töö (sh õpilasfirma). 

1.8. Uurimistööna on võimalik arvestada tööd, mis on esitatud ja äramärkimist leidnud 

üleriigilisel või rahvusvahelisel aineolümpiaadil ja/või õpilasuurimistööde konkursil. 

1.9. Teaduslikul uurimistööl on üks õpilasautor. Praktilisel tööl võib olla kuni kolm autorit. 

1.10. Kooli direktor kehtestab oma käskkirjaga uurimistööde kaitsmise graafikut.  

1.11. Kooli direktor määrab oma käskkirjaga uurimistööde juhendajad ja retsensendid. 

1.12. Kooli direktor määrab oma käskkirjaga uurimistööde hindamiskomisjonide koosseisu. 

1.13. Narva Soldino Gümnaasiumi uurimistööde koostamise, vormistamise ja hindamise juhendi 

kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga. 
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SISSEJUHATUS 

Alates 2011.a. õppeaastast on uurimistöö koostamine või praktilise töö sooritamine on üks 

gümnaasiumi lõpetamise tingimustest. 

Gümnaasiumi lõpetamiseks koostatava uurimistöö vastutavaks juhendajaks võib olla õpilase 

vastava aine õpetaja või mõni teine kooli töötaja. Lisaks kooli töötajale võib kaasata ka 

juhendaja väljaspoolt kooli. 

Gümnaasiumi lõpetamiseks koostatava uurimistöö soovituslik maht on umbes 20 lehekülge 

(välja arvatud lisad) formaadis A4. Gümnaasiumi lõpetamiseks koostatud uurimistöid 

säilitatakse Google Drive serveris vähemalt kolm aastat. 

Õpilasuurimuse ettevalmistamisel ja hindamisel on eesmärgiks õpilase loova eneseväljenduse, 

koostöö ja iseseisvalt töötamise oskuse arendamine ning järgmiste oskuste omandamine: 

- uuritava probleemi või loodava praktilise töö kohta taustinformatsiooni ja andmete 

kogumise ja analüüsimise oskus; 

- teoreetiliste teadmiste praktilise rakendamise oskus; 

- töö eesmärgi ja probleemile vastavate uurimisküsimuste või hüpoteeside sõnastamise ning 

sobiva meetodi ja analüüsivahendite valimise ja rakendamise oskus; 

- tegevuse ajalise kavandamise ja kavandatu järgimise oskus; 

- teadusteksti koostamise (eelkõige õpilasuurimuse puhul) oskus; 

- oma tegevuse ja töö analüüsimise oskus; 

- töö korrektse vormistamise oskus; 

- kokkuvõtte ja resümee koostamise oskus; 

- töö kaitsmise oskus. 

 

Narva Soldino Gümnaasiumi õpilaste uurimistööde koostamise, vormistamise ja hindamise 

juhend on koostatud uurimistöö protsessi reguleerimiseks eesmärgiga ühtlustada õpilaste 

õpilasuurimuste kvaliteeti. 

 

Juhendi koostamisel on kasutatud teiste koolide juhendite ja kooli õpetajate parimaid praktikaid.
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1. UURIMISTÖÖ VALMISTAMISE TÄHTAJAD 
Uurimistööd tehakse järgnevate etappidena: 

1) aprill-mai X klassis – töö valdkonna ja temaatika valik, kohtumine juhendajaga 

2) XI klassis septembri teise nädala viimane õppepäev- töö teema ja autori registreerimise  

tähtaeg. Registreerib juhendaja Google Drive serveris (Soldino dokumendid→Õpilaste 

uurimistööd→valida jooksva õppeaasta mapp→Uurimistööde teemad). Teemasid arutab 

komisjon, direktor kinnitab teemad ja juhendajad oma käskkirjaga. 

2) oktoobri esimene nädal – kohtumine uurimistöö juhendajaga, uurimistöö ajakava koostamine  

3) oktoobri teine nädal - Direktor kinnitab uurimistööde autorid, juhendajad ja esialgsed teemad 

käskkirjaga õppealajuhataja esildise alusel. 

4) 20. oktoober – sissejuhatuse valmimine 

5) 15. detsember – teoreetilise osa valmimine 

6) jaanuari 2. nädal - valitakse retsensendid ja töö juhendaja sisestab retsensendi nime 

dokumenti “Uurimistööde teemad” Google Drive serveris. 

6) 16. märts – praktilise osa valmimine 

7) 13. aprill – kokkuvõtte, kirjanduse loetelu, lisade valmimine 

8) 16. aprill – töö esitamine WORD formaadis retsenseerimisele ja hinnangule juhendajale. 

Juhul, kui õpilane ei pea tähtaegadest kinni, teavitab juhendaja kirjalikult tähtaja rikkumisest 

õppealajuhatajat. 

9) 27. aprill – esitluse valmimine,  PDF formaadis valmis töö ning esitluse üleslaadimise tähtaeg 

Google Drive serverisse. Üleslaadimise eest vastutab juhendaja (Soldino dokumendid→Õpilaste 

uurimistööd→valida jooksev õppeaasta, vajalik klass ja õpilase mapp).  

10) 4.mai  - uurimistööle hinnangu esitamine töö juhendaja poolt ja retsensiooni esitamine 

retsensendi poolt. Vastutavad töö juhendaja ja retsensent (Soldino dokumendid→Õpilaste 

uurimistööd → valida jooksev õppeaasta, vajalik klass ja õpilase mapp). 

11) mai esimene-teine nädal – uurimistöö kaitsmine. Töö kaitsmise täpne kuupäev määratakse 

direktori käskkirjaga.  

12) mai - kooli õpilaste teaduslik konverents. 

 

Kui mõni tähtaeg langeb kokku nädalavahetuse või riigipühaga, siis see lükkub edasi 

järgnevale tööpäevale. 
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2. UURIMISTÖÖ LIIGID 

Uurimistöö on õpilase iseseisev töö õpetaja juhendamisel. Uurimistöö käigus toimub probleemi 

püstitamine ja selle analüüsimine/käsitlemine. Uurimistöö koosneb teoreetilisest osast ja 

uurimuslikust osast. Uurimuslik osa peab sisaldama õpilase oma seisukohti ja originaalset 

materjali. Uurimistöö võib olla kas teaduslik uurimistöö või praktiline töö. 

2.1. Teaduslik uurimistöö 
Teaduslik uurimistöö on uurimus, mille käigus probleemile vastuse leidmiseks viiakse läbi 

andmete kogumine ja nende analüüs, ning arutletakse, mis tulemustest järeldub 

(nähtustevaheliste seoste uurimine, probleemi põhjuste analüüsimine jm). Uurimistöö maht on 

umbes 20 lehekülge ( v.a lisad). (Lisa 2: Teadusliku uurimistöö näidis vene keeles)/ (Lisa 3: 

Teadusliku uurimistöö näidis eesti keeles) 

2.2. Praktiline töö 

Uurimistöö on asendatav rakendusliku tööga. Taolisel juhul koosneb töö praktilisest osast ja selle 

teoreetilisest käsitlusest/põhjendusest. Praktilise töö eesmärk on väärtustada õpilase 

individuaalseid teadmisi, oskusi ja huve ning luua väljund loominguliseks eneseteostuseks. 

Juhendaja ülesandeks on õpilase ideid, soove ja võimeid arvesse võttes aidata tal leida sobiv ning 

teostatav praktiline töö (Lisa 4: Praktilise töö näidis vene keeles). 

Praktilise töö võib liigitada järgmistesse valdkondadesse:  

Loomingulised tööd: etenduse lavastamine; kontserdikava ettevalmistamine ja selle esitamine; 

kirjandus- või kunstiteose, filmi, heliplaadi vm loomine.  

Üritused: konverentsi, konkursi, kontserdi, näituse, õppekäigu vm korraldamine.  

Õppematerjalid: eksami/olümpiaadi kordamisülesannete kogumiku koostamine; veebipõhise 

õppekeskkonna loomine; õppevahendite valmistamine (muusikainstrumendid, geomeetriliste 

kujundite mudelite komplekt, näitlikud tabelid jm).  

Õpilasfirma. Õpilasfirma loomine toimub SA Junior Achievment Eesti õpilasfirma programmi 

raames (vt. http://www.ja.ee/opilasfirma). 

Selleks, et õpilasfirmat arvestataks praktilise tööna, peab temas osalenud õpilane olema läbinud 

kõik nõutud etapid. 

1. Õpilasfirma toote või teenuse, juhtide ja nime valik. 

https://drive.google.com/file/d/1gm7SnNtpVJLiBmc5T2Q_m-hMVJqxTcM8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J_sEykoHjx29M4A0rBiWP85ly8dk2Wbx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fAjVsQxeJyOHkcCeAq7WDaKii3MNZQpE/view?usp=sharing
http://www.ja.ee/opilasfirma
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2. Õpilasfirma toote või teenuse turu-uuring (küsitlused, internetiuuring jms) 

3. Õpilasfirma äriplaan, mis põhineb turu-uuringul ja sisaldab SWOT analüüsi ning 

kasumiplaani, bilansiprognoosi ning aja plaani. 

4. Õpilasfirma registreerimine (asutamisdokumentide täitmine) JA Eesti kodulehel. 

5. Õpilasfirma tegutsemine. Toote tootmine või tellimine oma kavandi põhjal, teenuse 

osutamine. Turundustegevus. Müük. Finantsarvestus. Üldreeglina osavõtt vähemalt ühest 

laadast või müük muul avalikul üritusel. Toote või teenuse iseloomust sõltuvalt võivad 

olla erandid lubatud. 

6. Õpilasfirma aruande koostamine. Aruanne kuni 8-15 lk, peab sisaldama analüüsi 

õpilasfirma tegevuse kohta, majandusaruandeid (kasumiaruannet ja lõppbilanssi). 

7. Õpilasfirma esitlus kas koolis komisjonile või Eesti õpilasfirmade võistlusest osavõtt. 

Aruande ja oma tegevuse kaitsmine. 

8. Õpilasfirma liikmete rollide ja töökoormuse selgitus õpetaja kinnitusega. 

9. Õpilasfirma likvideerimine. 
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3. UURIMISTÖÖ LÄBIVIIMISE ETAPID 
 

Uurimistöö koostamine on kaheetapiline. 

X klassis valib õpilane uurimistöö valdkonna, kohtub juhendajaga uurimistöö teema 

täpsustamiseks ning  osaleb 11.klasside uurimistööde kaitsmistel. 

XI klassis kohtub õpilane juhendajaga uurimistöö kava koostamiseks. Õppeaine „Uurimistöö 

alused“ raames koostab õpilane koostöös juhendajaga valitud ainevaldkonnas uurimistöö: valib 

ja töötleb läbi allikmaterjale, kogub vaatlus-, katse- ja küsitlusandmeid, kirjutab teksti ja 

vormistab uurimistöö teaduslikule uurimistööle esitatud nõuete ning uurimistöö juhendi järgi. 

Õpilane koostab annotatsiooni oma tööle teises keeles ja kaitseb oma uurimistulemusi 

kaitsmiskomisjoni ees. 

 

Teema valik 

Teema peab olema aktuaalne, aga ka pakkuma huvi õpilasele endale ning vastama tema 

võimetele. Teema valikul on soovitatav juhinduda edasijõudmisest vastavas õppeaines või 

temaatikas. Õpilasuurimistöö puhul on soovitav keskenduda pigem kitsamale ja konkreetsemale 

teemale. Teema valiku järel püstitatakse ka töö esialgsed eesmärgid ning uurimisküsimused. 

 

10.klassi õpilane valib talle huvipakutava valdkonna ja temaatika koostöös aineõpetajaga aprillis-

mais. 

 

Töö esialgse ajakava koostamine  

Õpilasuurimuse koostamist on soovitav alustada probleemi püstitamise, eesmärgi / hüpoteesi 

sõnastamise, ülesannete määratlemise ja töökava ja kalendriplaani koostamisega.  Ajakava 

koostamist alustatakse töö sisulise osa struktureerimisest ehk peatükkide ning alapeatükkide 

jaotusest. Ajakava peab sisaldama ka töö osade valmimise tähtaegu. Ajakava koostatakse 

kooskõlastatult töö juhendajaga (Lisa 5a: Uurimistöö koostamise ajakava, Lisa 5b: Praktilise töö 

tegemise ajakava). 

 

Kirjanduse valik 

Teemakohaste allikatena on võimalik kasutada publitseeritud materjale (ilukirjanduslikud teosed, 

teatmeteosed, erialased väljaanded, perioodilised väljaanded), publitseerimata materjale 

(uurimistööd, kirjad, kroonikad jms), elektroonilisi väljaandeid ning suulisi allikaid (mälestused, 

intervjuud). Uurimiseks valitav materjal (kirjandus) peab olema mitmekesine, haarates erinevaid 

autoreid ning väljaandeid. Uurimistöö aluseks ei võeta ainult üht allikat, samuti ei ole soovitav 

tugineda ainult ühe autori kirjutistele.  

https://drive.google.com/file/d/1clvmKeGdsj2DaiqOBNMM24dwBVjwYkXI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19vAi68Kfc4X0sqU3jHex1dlKcOZcD6qH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19vAi68Kfc4X0sqU3jHex1dlKcOZcD6qH/view?usp=sharing
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Uurimistöö raames kirjandust lugedes on mahust tähtsam loetust arusaamine, olulise eristamine 

ebaolulisest ning materjali paigutamine oma töö konteksti. Soovitav on teha endale kirjandusest 

väljakirjutisi kindlasti koos viidetega, vastasel juhul võib hiljem olla raske loetus orienteeruda. 

 

Hüpoteesi püstitamine teaduslikus uurimistöös 

Humanitaarvaldkonnas tehtava uurimistöö puhul ei pruugi hüpotees olema. Hüpotees on oletus, 

mis vajab tõestamist. Hüpotees peab toetuma teooriale ja olema kontrollitav. Sellepärast on enne 

hüpoteesi sõnastamist vajalik kirjandusega põhjalikult tutvuda.  

 

Andmete kogumine ja analüüs 

Kui õpilase poolt valitud uurimistöö teema eeldab uuringute läbiviimist, tuleb koostöös 

juhendajaga valida metoodika: 

- andmete kogumiseks kasutatakse vaatlust, eksperimenti, küsitlust või muud 

andmekogumismeetodit; 

-    andmed töödeldakse ja saadud tulemused esitatakse; 

-    saadud tulemusi võrreldakse, analüüsitakse ja / või üldistatakse; 

-    tulemuste esitamisel tuuakse esile need järeldused, mis lisavad uut, võrreldes varasemate 

uurimustega;  

 

Andmete kogumist ette valmistades tuleb jälgida, et kogutava materjaliga saaks vastata püstitatud 

uurimisküsimustele. 

Andmeid analüüsides võib esitada endale järgmisi küsimusi: 

 Kas saadud tulemusi võib pidada usaldusväärseteks? 

 Mida saadud tulemuseed reaalselt näitavad? 

 Kas hüpotees leidis kinnituse?  

 Kuidas on saadud tulemused seotud varasemate uurimustega? 

 Milles seisneb tulemuste uudsus? 

 Millised on töö peamised järeldused? 
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4. UURIMISTÖÖ STRUKTUUR 

Uurimistöö osad on:  

• tiitelleht  

• sisukord  

• sissejuhatus  

• põhiosa (teoreetiline ja praktiline osa) 

• kokkuvõte 

• annotatsioon uurimistööst erinevas keeles 

• kasutatud kirjandus 

 • lisad 

4.1. Tiitelleht  
Tiitelleht peab sisaldama järgmist informatsiooni: kooli nimetust, töö täielikku pealkirja, töö liiki 

(uurimistöö / praktiline töö), autori ees- ja perekonnanime, juhendaja ees- ja perekonnanime koos 

kutset näitava tiitliga, töö valmimise kohta ja aastat. Tiitellehele ei panda leheküljenumbrit. 

 (Lisa 6: Tiitellehe näidis). 

4.2. Sisukord 
Sisukorras näidatakse töö kõik alajaotused koos leheküljenumbritega.  

Sisukord tekib automaatselt, kasutades vastavaid Wordi rakendusi kui pealkirjad on pealkirja 

kirjalaadis (Heading).  

1) menüüribal määrata esimese taseme pealkirjad [sissejuhatus, nummerdatud peatükid, 

kokkuvõte, kasutatud kirjandus ja lisad (kui neid on)] laadiga „Pealkiri 1“ ; 

2) menüüribal määrata teise taseme pealkirjad [alapeatükid (1.1., 1.2., 2.1. jne)] laadiga 

„Pealkiri 2“; 

3)       menüüribal vali „Viited“ → „Sisukord“ → „Automaattabel 1“. 

4.4. Sissejuhatus 
Sissejuhatus koosneb valitud teema põhjendusest, uurimuse aktuaalsuse põhjendusest (miks seda 

probleemi uuritakse), uurimistöö eesmärgist (mis tulemust oodatakse), uurimistöö ülesannetest 

(mida tuleb teha). Teadusliku uurimistöö puhul sõnastatakse sissejuhatuses hüpoteesi, probleemi. 

Sissejuhatuses tutvustatakse ka valitud metoodikat.  

4.5. Teadusliku uurimistöö põhiosa 
Uurimistöö põhiosa on soovitav üles ehitada kolmeosalisena: 

1) mida teised on teinud - teoreetiline osa; 

https://drive.google.com/file/d/1ZUe1TQYSDiH84hQoKgs9KLRITEKNbNIW/view?usp=sharing
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2) mida mina olen teinud - praktiline osa, küsitlus, katsed jm; 

3) minu ja teiste tehtu võrdlus - analüüs. 

Teoreetiline osa liigendatakse peatükkideks ja/või alapeatükkideks. Töö põhiosa on teema 

käsitlus, mis on liigendatud 2- kuni 3-astmeliselt: peatükid, alapeatükid ja punktid. 

Teoreetilises osas otsitakse teoreetilised vastused sissejuhatuses toodud küsimustele või 

probleemidele. Siin tehakse ülevaade uuritava teema ning materjalide ajaloolisest taustast. Kogu 

ülevaade jagatakse vajadusel peatükkideks ja alapeatükkideks. Igale peatükile pannakse sisu 

kajastav pealkiri. Põhiosa tekst peab olema viidatud. Kuidas täpselt viidata erinevatele kasutatud 

materjalidele ja kuidas vormistada tekstis toodud tabelid ja joonised, sellest loe täpsemalt 

juhendmaterjalist. 

Praktilises osas kirjeldatakse kasutatud metoodikat ja põhjendatakse uurimuses kasutatud 

materjali kogumise ja analüüsimise meetodeid. Siin toob autor esile oma uurimise tulemused, 

selle põhjal tehtud järeldused, võrdleb oma teiste tehtud uurimiste tulemustega. 

4.6. Praktilise töö põhiosa 
Praktilise töö teoreetiline osa on sarnane teadusliku uurimistöö teoreetilise osaga. Teoreetiline 

osa on praktilise töö taust. Praktilise töö teoreetiline taust on sisuliselt lühiülevaade eelnevatest 

analoogilistest töödest ja/või läbitöötatud teoreetilisest baasmaterjalist, mis toetab praktilise töö 

teostamist. Töös kasutatav kirjandus ning muu algmaterjal peab olema usaldusväärne ja 

asjakohane. Kasutada tuleb vähemalt kolme algallikat, millele kirjalikus osas viidatakse. 

Praktilises osas kirjeldatakse  

1. kirjeldatakse töö ettevalmistavat etappi, kasutatud materjale, töövahendeid ja –meetodeid, 

valmimise protsessi; 

2. kirjeldatakse ürituse toimumise kõige olulisemaid ja eredamaid momente, tööprotsessi ning 

selle käigus üleskerkinud probleeme ja lahendusi jne.  

3. esitatakse töö tulemusi. Selles osas on kollektiivselt tehtud uurimistöö puhul ka iga õpilase töö 

eri etapi osaluse/panuse kirjeldus (lahti kirjutatult, hinnang protsentides). 

4.7. Kokkuvõte 
Kokkuvõte teaduslikus uurimistöös on vastus sissejuhatuses püstitatud probleemile. Antakse 

vastus küsimusele, kas hüpotees leidis kinnitust või mitte. Lühidalt esitatakse kõige olulisemad 

järeldused, milleni töö käigus jõuti. Kirjeldatakse tekkinud ja edaspidist uurimist vajavaid 

probleeme, kuid uusi andmeid enam ei esitata. Ei viidata kirjandusallikaile ega esitata teiste 

autorite seisukohti. 

Kokkuvõte peab võimaldama lugejal põhiteksti vahele jättes ikkagi aru saada, mida töös on 

käsitletud. 
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Praktilises töös sisaldab kokkuvõte põhjendatud hinnangut praktilise töö teostamise protsessile ja 

lõpptulemusele ning töö käigus juurde õpitule - kuni 2 lehekülge. 

4.7. Annotatsioon (resümee) 
Annotatsioon on lühikokkuvõte tehtud tööst. Annotatsiooni kirjutatakse vaid teadusliku 

uurimistöö puhul. See lisatakse uurimistööle tööst erinevas keeles (nt kui töö oli venekeelne, 

siis resümee võiks olla kas eesti- või inglisekeelne). Annotatsioonis antakse ülevaade 

käsitletavatest probleemidest, töö eesmärgist, töö teoreetilistest lähtealustest, 

uurimismetoodikast, valimist, töö tulemustest ja järeldustest minevikus. (Märgitakse, kas 

hüpotees leidis kinnitust või mitte). Annotatsioon on lühike, deklareeriv ja informeeriv. 

Annotatsioon on kirja pandud otsekui kõrvaltvaataja pilgu läbi vaadatuna. Seda ei kirjutata mina-

vormis.  

4.8. Kasutatud kirjandus 
Kasutatud materjalide loetelu peab sisaldama kõiki allikaid, mida antud töö käigus kasutati ja 

millele on viidatud. Need tuuakse välja autorite perekonnanimede tähestikulises järjekorras, kui 

tekstis viidatakse autori perekonnanimele, või tekstis esinemise järjekorras, kui viited on tekstis 

nummerdatud. Tähestikulise järjekorra puhul reastatakse ühe autori tööd ilmumisaasta järgi. Kui 

autorit ei ole näidatud, paigutatakse allikas kirjanduse loetellu tema pealkirja esimese sõna järgi. 

4.9. Lisad 
Lisad - visandid, pildid, fotod, lingid avaldatud heli- ja videolõikudele jms, mis täiendab, kinnitab 

või kirjeldab tööprotsessi. Lisad tuleb pealkirjastada. Rohkem kui ühe lisa puhul tuleb need  

nummerdada vastavalt tekstis viitamise järjekorrale (Lisa 1; Lisa 2). Iga lisa algab uuelt lehelt.
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5. ÕPILASFIRMA LÕPPARUANDE STRUKTUUR 

Õpilasfirma esitab kirjaliku osa asemel lõpparuande, mis peab vastama Junior Achievement Eesti 

poolt firma lõpparuandele esitatud nõuetele (http://www.ja.ee/index.php?page=567& 

15.10.2016). Aruande pikkus on 10 lehekülge. Raamatupidamise aruanne vormistatakse 

tegevusaruandest eraldiseisva dokumendina MS Excel vormingus (vaata näidet: 

http://ja.ee/of/materjalid.html). Lisad ei ole õpilasfirma aruandes lubatud. Kujunduslikul 

eesmärgil tehtud illustratsioone (sh fotod, logod jms) võib olla kogu aruande peale maksimaalselt 

neli, kuid graafikute ja tabelite arv ei ole piiratud.  

 

1. Lühikokkuvõte esimesel lehel 

Lühikokkuvõttes peab kajastuma õpilasfirma nimi, missioon, toote või teenuse lühikirjeldus, 

kokkuvõte finantstegevusest, üldhinnang õpilasfirma tegevusele ja aruande sisukord. 

2. Õpilasfirma tegevuse ülevaade 

Äriidee, tekkimine, äriidee leidmine, praegune olukord, õpilasfirma strateegia ja eesmärgid. 

Millisele probleemile pakub õpilasfirma lahendust? 

3. Tooted või teenused 

Toodete või teenuste kirjeldus. Toodete või teenuste omadused ja neist saadav kasu. 

Hinnakujundus ja tootearendus. Innovatsiooniline lähenemine (kui on). 

4. Tegevus 

Tegevusplaan, tootmisplaan, finantsplaanid. Toote omahind. Tasuvus. Vajalikud ressursid. 

Tegevuse kirjeldus 

5. Turg ja turundusstrateegia 

Turu kirjeldus, konkurentsi analüüs, vajaduste selgitamine ja turundusstrateegia. Turu 

võimalused. Toote, teenuse või turundusstrateegia unikaalsus. 

6. Müük ja reklaam 

Õpilasfirma reklaam ja turundustegevus. Müügistrateegia. Müügieesmärgid. Müügitegevus ja 

käive. 

7. Juhtimine 

Organisatsiooni struktuur ja suhtlemine organisatsioonis. Meeskonna suutlikkus viia ellu oma 

strateegiat. Õpikogemus meeskonnana vastavalt õnnestumistele ja ebaõnnestumistele. 

 Personalivajadus, suhtlemine ärimaailmaga (või teiste organisatsioonidega). Suhtlemine 

ärikonsultandi või õpetajaga. 

8. Finantskommentaarid 

Õpilasfirma lõpetamise informatsioon. Tulude jaotus. Algkapitali vajadus ja selle kasutamine. 

http://ja.ee/of/materjalid.html
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Aktsiakapital, selle jaotus. 

9. Õpilasfirma potentsiaal pärisfirmana 

Õpilasfirma tulevikupotentsiaal, investeeringute saamise tõenäosus (investeerimispotentsiaal). 

Kas õpilasfirmal on tulevikuplaane. Kuigi õpilasfirma programm kestab vaid aasta, on 

õpilasfirma liikmete hinnang selle tuleviku kohta tähtis. Mida oleks vaja teha, et sellest firmast 

saaks jätkusuutlik ettevõte? Kas need sammud on ka realistlikud ja vastavad õpilasfirma 

missioonile? 

10. Kokkuvõte õpilasfirma rahaasjadest 

Esitatud kokkuvõtlikult ning kergesti arusaadavad. Seos äriplaaniga. 

Aruanne peab sisaldama kasumiaruannet ja bilanssi. Finantsaruandel peavad olema selgitused 

ning juhendaja allkiri. 
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6. UURIMISTÖÖ VORMISTAMINE 

6.1. Üldnõuded uurimistöö vormistamisele 

 Veeriste suurus: vasak - 4 cm; ülemine, alumine ja parem 2 cm; 

 ridade vahe - 1,5; 

 teksti kirjatüüp Times New Roman, suurusega 12 pt; teksti paigutatakse paberile rööbiti, 

kuid tuleb vältida põhjendamatut sõrendust; 

 sõnade vahele pannakse ainult üks tühik; 

 sulgudes ja võrdlusmärkides ei eraldata tühikuid, tühikud on välised; tsitaate ei eraldata 

tekstist tühikutega, tühikud on välised; 

 kõik lehed on nummerdatud araabia numbritega, alustades tiitellehest. Leheküljenumber 

asetatakse lehe alaossa keskele. Tiitellehel pole leheküljenumbrit; 

 iga uus uurimistöö põhiosa (sisu, sissejuhatus, kokkuvõte jne) algab uuelt leheküljelt ja 

iga osa pealkiri on rasvases kirjas. Tööosade eraldamiseks kasutatakse leheküljekatkeid; 

 uurimistöö pealkiri ei ole jutumärkides ja pealkirja lõpus ei ole punkti; ka loovtöö osade 

pealkirjade lõpus ei ole punkti; 

 sisukorda koostatakse arvutis automaatselt pärast kogu töö lõppu (vt sisukorra näidet lisas 

2,3,4); 

 peatükid tähistatakse araabia numbritega, näiteks 1., 1.1., 1.2. jne. Numbrite vahel ja 

lõpus on punkt; 

 töö ühtki osa ei alustata ega lõpetata joonise, tabeli või loeteluga. 

6.2. Uurimistöö keeleline vormistus 
Uurimuse keel sõltub õppeainest, milles kirjutatakse uurimust; kui uurimuse autor kavatseb 

vabariigi uurimistööde konkursist osa võtta, peab uurimus olema esitatud eesti keeles. 

Oluline on töö keeleline ja stiililine korrektsus. Probleemide käsitlemine, põhjendused ja 

järeldused peavad olema loogiliselt ja arusaadavalt sõnastatud. Vältima peab paljusõnalisust ja 

tarbetuid kordusi. Tõlkimisel tuleb taotleda mõtestatud lauset, mitte sõnasõnalist tõlget.  

Erialaseid mõisteid ja termineid võib tähistada lühenditega. Nende esmakordsel kasutamisel 

lisatakse sulgudesse edaspidi kasutatav lühend. Näiteks lause: riigi majandusarengut näitab 

sisemajanduse kogutoodang (SKT). Üldtunnustatud ja levinud lühendeid võib käsutada ilma 

selgituseta. Näiteks lause: Eesti Vabariik on ÜRO liige. Pealkirjades lühendeid ei kasutata. Kõiki 

kasutusele võetud lühendeid tuleb kasutada järjekindlalt. Lühendite puhul lähtutakse keeles 

kujunenud tavadest. Kogu töö kirjutatakse kindlas kõneviisis umbisikulises tegumoes ja 
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kolmandas isikus (nt “Autor eeldab… “ või “töös lähtutakse…”). Mina/meie vorm on välistatud. 

Töö korrektne vormistus eeldab veatut kirjakeelt tekstis ning lubamatud on ka trükivead. 

6.3. Tiitellehe vormistamine 

 Tiitellehe vormistamisel paigutatakse tekst keskele (NB!  loovtöö juhendaja nimi 

paigutatakse paremale); kirjatüüp Times New Roman; kirja suurus 14; reavahe 1,5;  

 õppeasutuse (kooli) nimi kirjutatakse 1. reale suurtähtedega; 

 uurimistöö autori nimi kirjutatakse 12. reale. Kui autoreid on mitu, loetletakse nimesid 

üksteise järel läbi koma; 

 13. reale kirjutatakse klassi. 

 uurimistöö teema kirjutatakse 14. reale suurte tähtedega ja rasvase kirjaga; 

 15. rida: töö tüüp;  

 17. rida paremal: loovtöö juhendaja nimi ja perekonnanimi; 

 tiitellehe viimasele reale suurtähtedega töö kirjutamise koht ja aasta. 

6.4. Tabelid ja näitlik materjal (pildid, fotod, graafikud jms) 

 Kõiki töö illustratsioone (skeem, diagramm, kaart, foto jne) tuleks nimetada joonisteks. 

 Tabelid ja joonised paigutatakse töösse kohe pärast nende mainimist teksti alla või teksti 

kõrvale paremale - kui need on väikesed.  Tabelid ja joonised peavad olema kogu töös 

ühe ja sama laiusega. Kui graafiline materjal ei ole tekstiga otseselt seotud, siis tuleks see 

paigutada lisasse. 

 Töö tabelid ja joonised on nummerdatud araabia numbritega ja pealkirjastatud. Tabeli 

number ja pealkiri kirjutatakse tabeli ülaossa. Tabeli pealkirja lõpus ei ole punkti. 

 Joonise number ja selle pealkiri kirjutatakse joonise alla. Joonise pealkirja lõpus punkti ei 

ole. 

 Kui tabel või joonis ei ole töö autori loodud, tuleb selle autorile viidata ja allikmaterjal 

esitada allikmaterjalide loetelus. 

 Joonise pealdis peab olema kaldkirjas, pealkiri normaallaadis, viide kaldkirjas. Teksti 

suurus 11 pt, teksti värv must/automaatne, vasakjoondus. 

 Tabeli pealkirja ja tabeli ning tabeli ja sellele järgnevate seletuste vahele jäetakse tühi 

rida. Ka joonise ette ja joonise allkirja järele tuleb jätta tühi rida. 

 Foto puhul lisatakse allkirja järele info foto autori, pildistamisaja ja foto päritolu kohta. 
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https://et.wikipedia.org/wiki/Ravila_m%C3%B5is 

https://et.wikipedia.org/wiki/Ravila_m%C3%B5is
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6.5. Kasutatud kirjandus  

Kõik teabeallikana kasutatud õpikud, raamatud, ajakirjaartiklid ja veebileheküljed tuleks 

nummerdada ja esitada autorite perekonnanimede tähestikulises järjekorras, ühe autori tööd 

reastatakse ilmumisaasta järgi. Tähestikulise järjekorra puhul paigutatakse ette 

ladinatähestikulised ning seejärel slaavitähestikulised allikad. Venekeelsetes töödes on allikate 

paigutus vastupidine. 

Viidete loetelu sisaldab ainult neid teabeallikaid, millele uurimistöö autor tekstis viitab. 

1) Raamat 

Autori (te) perekonnanimi, (avaldamise aasta). Raamatu pealkiri. Ilmumiskoht: Kirjastus. 

Näide: Леппик, К. (2012). Будь Здоров! Таллинн: Коолибри. 

Nilson, O., Karik H., Saar A. (1996). Loodusõpetuse õpetamisest 1. klassis: õpetajaraamat. 

Tallinn: Koolibri. 

2) Artikkel 

Artikli autor(id). (Ilmumisaasta). Artikli pealkiri. — Ajakirja nimetus, köide, number ja artikli 

paiknemise leheküljed.  

Näide: Rebane, S. (2004). Terved juuksed viitavad heale tervisele. — Elukiri, nr 10, lk 54–55. 

3) Elektrooniline materjal 

• Autor(id). (Ilmumise või kasutamise aasta). Pealkiri. Täpsustavad andmed. Kasutamise 

kuupäev, [www] Interneti-aadress  
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Näide: 

Hanni, T. (2000). Mis on börs? Kasutatud 17.04.2020, [www] 

http://www.ntm.tartu.ee/~taunz/bors.htm 

Копейкин, А. Ая эН. Рассказы и сказки. Просмотрено 29.05.2019, URL: 

https://bibliogid.ru/pisateli/literaturnyj-salon/724-aya-en-rasskazy-i-skazki  

• Üldine lühiviide koduleheküljele. (avaldamise aasta). Täpsustus. Kasutamise kuupäev, [www] 

Internetiaadress (külastamise kuupäev). 

SA. (2006). Statistikaamet. Просмотрено 6.06.2006, [www] http://www.stat.ee  

4) Allikad, millel ei ole autorit 

Kasutatud allikate loetelus tuuakse välja pealkirja esimese sõna järgi. Autoriteta allikad on 

näiteks seadused.  

Näide: Eesti põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava (2002). Riigi Teataja I; nr 20 

6.6. Viitamine infoallikatele tekstis 
Kogu töös peab olema kasutusel üks ja sama viitamise süsteem. Viidata tuleb igat lõiku või 

lauset, mis ei ole töö autori enda kirjutatud või välja mõeldud. Üldtuntud seisukohtadele ei 

viidata. Kõik teistele autoritele kuuluvad seisukohad ja andmed tuleb esitada kas täpselt viidatud 

tsitaatidena või refereeringutena.  

Tsitaat peab täpselt vastama originaalile ja esitatakse jutumärkides. Tsitaadi algusest, keskelt või 

lõpust ärajäetud sõnade asemele pannakse mõttepunktid. Viide märgitakse kohe pärast tsitaati 

lõpetavaid jutumärke.  

Refereering annab edasi teise autori töös esitatud väiteid ja seisukohti vabas vormis, oma 

sõnadega. Jutumärke ei kasutata, kindlasti peab aga olema viidatud autorile või allikale. Lõigule 

viitamisel pannakse viide peale punkti, lausele viitamisel lisatakse viide lause lõppu, enne punkti. 

1) Raamat või artikkel 

Viitamisel raamatule kirjutatakse sulgudes autori nime ja raamatu ilmumise aastat, viidatud 

materjali paiknemise lehekülge. 

Näide:  Raamatus „Kevade“ toob autor lugejani südamliku ja humoorika loo Paunvere kooli 

lõbusatest juhtumistest. Raamatu alguses jõuab Arno isaga koolimajja, kuid tunnid on juba 

alanud. Nii saab alguse seiklus, mille käigus saavad pisut nipsakas Raja Teele, mõtlik ja 
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õrnahingeline Arno, krutskimeeste lemmik Toots ja halenaljakas, ent visa Kiir suurteks 

sõpradeks. (Luts 1965: 124) 

Näide: Eesti riiklikus kultuuripoliitikas on hakatud mõistma lokaalse identsuse tähtsust (Hint 

1999: 220). 

2) Elektrooniline materjal 

Elektroonilisele allikale viitamise puhul kirjutatakse sulgudes selle aadressi. Pikki URL´i ei 

kirjutata, selleks kasutatakse aadressi lühendamise võimalust (www.goo.su). 

Näide: Blogide e ajaveebide loomiseks saab kasutada erinevaid keskkondi, kaks enamlevinumat 

on wordpress (wordpress.com) ja blogger (www.blogger.com). 

3) Raamat ilma autorita 

Viitamisel raamatule, millel ei ole autorit, kirjutatakse sulgudes raamatu nimetust ja ilmumise 

aastat. 

Näide: The quick brown fox jumps over the lazy dog. (Valik näidendeid: 1973-1974, 1975) 

4) Erijuhud: 

 Viite vormistamine juhul, kui autori nimi on mainitud lauses 
 

Näide: Arnold Kase (1980: 40) järgi on pikenemisega seotud muutused vokaalide kvaliteedis 

suhteliselt hilised. Arnold Kask on märkinud (1980: 40), et pikenemisega seotud muutused 

vokaalide kvaliteedis on suhteliselt hilised. 
  

 Viite vormistamine juhul, kui lauses on mainitud autori nimi ja teose pealkiri.   

Näide: Geoffrey Leech uuris töös "English in Advertising" (1966) Briti inglise 

televisioonireklaami. 
 

 Viite vormistamine juhul, kui teosel on kaks autorit 
 

Näide: Selles ajakirjanumbris leidub ka põhiteave arvutuslingvistika kohta üldse (Koit, Oim 

1999). 
 

 Viite vormistamine juhul, kui teosel on rohkem kui 2 autorit 
 

Näide: Eesti keele õppetooli toimetiste kuuenda numbrina ilmus meie vanimat kirjakeelt esitlev 

publikatsioon (Ehasalu jt 1997). 
 

 Viite vormistamine kogumikule 
 

Näide: Konverentsi ettekanded ilmusid omaette kogumikuna (Emakeel 1994) 
 
 

 Sõnaraamatule viite vormistamine 
 

Näide: Võõrkohanimede kirjapildi mugandeid oli vahendatud juba 1976. a, nt Schleswig- 

Holstein (ÕS 1976), vrd Šlesvig--Holstein (ÕS 1960). 
 
 
 

http://www.goo.su/
http://www.blogger.com/
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 Viite vormistamine juhul, kui on vaja mainida mitme autori teoseid 
 

Näide: Mõned lingvistid on käsitanud asesõnade kategooriat palju laiemalt (Bloomfield 1968: 

271- 275; Jespersen 1958: 91-94; Majtinskaja 1969: 31-33). 

 

 Viite vormistamine juhul, kui viidatakse venekeelsele teosele 
 

Näide: Seda oletust toetavad ka üldisemat laadi tüpoloogilised kaalutlused (Desnickaja 1984; 

Trubacev 1984: 19). 



23 
 

7. UURIMISTÖÖ HINDAMINE JA KAITSMINE  

7.1. Uurimistöö hindamisprotsess 
7.1.1. Uurimistööde kaitsmine toimub kooli direktori poolt kinnitatud kaitsmiskomisjoni 

ees. 

7.1.2. Uurimistöö juhendaja ja retsensendi määrab kooli direktor käskkirjaga. 

7.1.3. Kaitsmiskomisjonide koosseisu määrab kooli direktor käskkirjaga. 

7.1.4. Valmis uurimistöö tuleb esitada elektrooniliselt posti teel juhendajale, prinditud ja 

köidetud töö tuleb esitada retsensendile jooksva õppeaasta 16.aprilliks. Vahetult enne 

kaitsmist antakse töö üle kaitsmiskomisjoni esimehele. 

7.1.5. Töö tuleb PDF formaadis üles laadida Google Drive serveri mappi 27.aprilliks 

(Soldino dokumendid → Õpilaste uurimistööd → valida jooksev õppeaasta, vajalik 

klass ja õpilase mapp). 

7.1.6. Juhul kui 27.aprill langeb kokku nädalavahetusega, siis tähtaeg lükkub edasi 

järgnevale tööpäevale. 

7.1.7. Tähtajaks esitatud töödest koostab õppealajuhataja direktorile kinnitamiseks 

kaitsmisele lubatud tööde, autorite ja retsensentide nimekirja. 

7.1.8. 4.maiks esitab uurimistöö juhendaja hinnangu ja retsensent retsensiooni. Hinnang ja 

retsensioon tuleb üles laadida Google Drive serveri mappi (Soldino 

dokumendid→Õpilaste uurimistööd → valida jooksev õppeaasta, vajalik klass ja 

õpilase mapp), välja prinditud ja pandud õpilase töö sisse. 

7.1.9. Õpilasuurimuse hindamisel, sealhulgas retsenseerimisel ja kaitsmisel lähtutakse 

õppeaine „Uurimistöö alused“ ainekavaga sätestatud hindamise kriteeriumidest. 

7.1.10. Hindamisel võtab kaitsmiskomisjon arvesse juhendaja hinnangu õpilase tegevusele 

õpilasuurimuse ettevalmistamisel ning retsensendi hinnangu. 

7.1.11. Kui õpilasuurimust on hinnatud mitterahuldava hindega või mõjuval põhjusel 

uurimistöö on jäänud kaitsmata, antakse õpilasele võimalus korduvaks 

õpilasuurimuse ettevalmistamiseks ja kaitsmiseks. Korduv kaitsmine toimub hiljemalt 

XII klassis esimesel poolaastal. 

7.2. Uurimistöö hindamissüsteem 
7.2.1. Uurimistöö hindamisel osalevad:  

 uurimistöö juhendaja  

 uurimistöö retsensent  

 uurimistöö kaitsmiskomisjon 
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   7.2.2.  Hindamine peab olema objektiivne ja eelarvamustevaba. 

   7.2.3. Töö mitme autori puhul hinnatakse iga õpilast eraldi. 

   7.2.4. Juhendaja, retsensent ja kaitsmiskomisjon hindavad õpilase uurimistööd vastavalt 

hindamismudelile 

  

Hindajad Töö etapp Hindamiskriteeriumid 

Uurimistöö juhendaja 

 

Töö protsess, õpilase suhtumine ja 

panus tööprotsessi, töö sisu ja 

vormistamine 

Lisa 7: Juhendaja hinnang 

uurimistööle/ 

Lisa 8: Juhendaja hinnang 

praktilisele tööle 

Lisa 9: Juhendaja hinnang 

õpilasfirmale 

 (50 punkti) 

Uurimistöö retsensent Töö sisu ja vormistamine Lisa 10: Retsensendi 

hinnang teaduslikule 

uurimistööle /  

Lisa 11: Retsensendi 

hinnang praktilisele tööle 

(40 punkti ) 

Kaitsmiskomisjon Töö sisu ja kaitsmine Lisa 12: Komisjoni hinnang 

uurimistööle 

(10 punkti) 

 

Õpilase tööd hinnatakse 100-punktilises süsteemis. Lõpliku hinde 5-palli süsteemis paneb 

uurimistööde kaitsmiskomisjon, lähtudes järgmisest protsendiskaalast: 

1) 90–100% punktide arvust – hinne «5»; 

2) 75–89% punktide arvust – hinne «4»; 

3) 50–74% punktide arvust – hinne «3»; 

4) 25–49% punktide arvust – hinne «2»; 

5) 0–24% punktide arvust – hinne «1». 

Juhul, kui uurimistöö juhendaja, retsensent või hindamiskomisjon avastavad, et uurimistöö on 

plagiaat, siis hinnatakse kogu uurimistööd hindega „1“. 

 

https://drive.google.com/file/d/1n1QakWjykNcRmh0bR7a4wKO_-4QmU_Xl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n1QakWjykNcRmh0bR7a4wKO_-4QmU_Xl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ak6Kb3MCIhPoRxEii56KxOQANGUtV2jV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ak6Kb3MCIhPoRxEii56KxOQANGUtV2jV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Y8_g-5YYzaIRjwHW2d2KG-Ic1CHjUVp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Y8_g-5YYzaIRjwHW2d2KG-Ic1CHjUVp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wNMAmX1fdkr4bLyztOhhCVEuQekOpIWO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wNMAmX1fdkr4bLyztOhhCVEuQekOpIWO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wNMAmX1fdkr4bLyztOhhCVEuQekOpIWO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pS7nLLt4ceEaOa8ZVJYCZpTWpiA9PHCX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pS7nLLt4ceEaOa8ZVJYCZpTWpiA9PHCX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Dc7lBILvNjGpnzO_400c759xGAUBa_6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Dc7lBILvNjGpnzO_400c759xGAUBa_6/view?usp=sharing
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Uurimistööde kaitsmiskomisjonil on õigus muuta retsensendi ja/või juhendaja antud punkte, 

juhul kui need ei ole vastavuses hindamisjuhendiga. Kaitsmiskomisjoni põhjendatud arvamus 

kirjutatakse protokolli (vt Lisa 13) eriarvamustesse.  

7.3. Uurimistöö kaitsmine 
7.3.1. Kaitsmisele lubatakse ainult tähtajaks esitatud ja korralikult vormistatud tööd, mis on 

saanud arvestuse kursustel “Uurimistöö alused” ja “Arvuti kasutamine uurimistöös”.  

7.3.2. Uurimistööde kaitsmine on avalik. See toimub suulise ettekandena, mida illustreeritakse 

multimeedia esitlusprogrammiga.  

7.3.3. Ettekandeks on aega kuni 10 minutit, 5 minutit antakse komisjoni küsimustele ja 

vastustele. 

7.3.4. Praktilise töö autor peab töö kaitsmisel esitama sõltuvalt tööst kas praktilise töö või 

helisalvestise, fotoesitluse, filmimaterjali kaitstavast tööst vm. 

7.3.5. Uurimistööde kaitsmiskomisjon lähtub hinnangu andmisel lisas 15 esitatud 

hindamismudelist (vt Lisa 12). 

7.3.6. Soovitused ettekandjale töö kaitsmisel: 

 on vaja nimetada uurimistöö teema, selgelt sõnastada uurimistöö eesmärgid ning 

     hüpotees; 

 ettekande struktuur peab olema loogilises seoses uurimistöö struktuuriga; 

 kõne peab olema lihtne ja kindel, paberi või esitluse pealt teksti maha lugemine ei ole 

     soovitatav; 

 ettekandja peab uurimistöö tulemusi selgelt välja tooma; 

 kaitsmisel on oluline näidata, milles seisneb autori (te) panus antud uurimistöösse; 

 kaitsmisel on oluline pöörata tähelepanu uurimistöö metoodika kirjeldamisele; uurimistöö 

esitlemist tuleb maksimaalselt lihtsustada; 

 ettekanne tuleb illustreerida korrektse akadeemilise multimeedia esitlusprogrammiga 

(Lisa 14: Nõuded esitluse vormistamiseks). 

 

Töö kaitsmine algab esitleja pöördumisega komisjoni ja kuulajate poole, millele järgneb 

 töö sisuline tutvustus: 

 retsensiooni esitamine retsensendi või kaitsmiskomisjoni poolt;  

 autori vastus retsensendi küsimustele; 

 juhendaja arvamus (kui juhendaja osaleb kaitsmisel) või juhendaja hinnangu esitamine 

           kaitsmiskomisjoni poolt; 

 diskussioon (küsimused komisjoni liikmetelt ja kuulajatelt, autori vastused).  
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7.4. Uurimistöö tulemuste apelleerimine 

7.4.1. Uurimistöö kaitsmiskomisjoni otsusega mittenõustumisel võib esitada kirjaliku 

apellatsiooni kaitsmiskomisjoni esimehe nimele 3 tööpäeva jooksul pärast uurimistöö hinde 

avaldamist. 

7.4.2. Esitatud apellatsioonide läbivaatamiseks moodustab direktor kolmeliikmelise 

apellatsioonikomisjoni. 

7.4.3. Apellatsioonikomisjon teeb vaidlustatud uurimistöö hinde kohta 5 tööpäeva jooksul 

apellatsiooni esitamisest arvates ühe järgmistest otsustest: 

 jätta uurimistöö hinnet muutmata; 

 tõsta uurimistöö hinnet; 

 langetada uurimistöö hinnet. 

7.4.4. Apellatsioonikomisjoni otsus koos põhjendusega saadetakse avalduse esitajale 5 tööpäeva 

jooksul arvates apellatsioonikomisjoni otsuse tegemisest kirjalikult epostiga apellatsioonil toodud 

aadressil.
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8. ÕPILASE, JUHENDAJA, KLASSIJUHATAJA , VALIKKURSUSE 
“UURIMISTÖÖ ALUSED” ÕPETAJA JA RETSENSENDI ÜLESANDED  

8.1. Õpilase ülesanded 
8.1.1. arutab ja täpsustab juhendajaga uurimistöö teemat ja eesmärke; 

8.1.2. koostab uurimistöö ajakava ja juhindub sellest oma töö planeerimisel; 

8.1.3. hoiab pidevat kontakti juhendajaga ja peab kokkulepetest kinni; 

8.1.4. on aktiivne ja algatusvõimeline töö protsesses, oskab probleeme ise lahendada; 

8.1.5. teeb tööd iseseisvalt juhendaja suunamisel; 

8.1.6. annab juhendajale aru uurimistöö koostamise protsessist vastavalt kokkulepitud ja ajakavas 

kinnitatud plaanile ja juhindudes seejuures õppeaine „Uurimistöö alused“ läbitud materjalist. 

Õpilane on kohustatud esitama töö iga osa eraldi kinnitamiseks juhendajale, teha vajadusel 

täiendused ja parandused ning ainult pärast kinnituse saamist juhendaja poolt saata tehtud töö 

kursuse “Uurimistöö alused” õpetajale; 

8.1.7. vastutab töös esitatud andmete õigsuse eest, vormistab tööd nõuetekohaselt; 

8.1.8. kutsub koos juhendajaga retsensenti oma töö linastusele praktilise töö puhul (nt 

kontserdile, tunnile, näitusele jms); teavitab selle toimumise ajast. Kui retsensent ei saa olla 

kohal mõjuval põhjusel, esitab retsensendile koos töö kirjaliku osaga oma töö praktilise teostuse 

vadeosalvestust; 

8.1.9. esitab valmis uurimistöö WORD vormingus juhendajale ja väljaprinditud ning köidetud 

töö retsensendile; 

8.1.10. teeb täiendusi oma töös vastavalt juhendaja nõuannetele; 

8.1.11.  kaitseb tööd kaitsmisel kaitsmiskomisjoni ees. 

8.2. Juhendaja ülesanded 
Õpilase abistamiseks uurimistöö kirjutamisel määratakse juhendaja. Ühel aineõpetajal ei tohi olla 

rohkem kui kaks juhendatavat. 

8.2.1. XI klassis septembri teise nädala viimaseks õppepäevaks registreerib töö teemat ja autorit  

Google Drive serveris (Soldino dokumendid→Õpilaste uurimistööd→valida jooksva õppeaasta 

mapp→Uurimistööde teemad); 

8.2.2. arutab õpilasega uurimistöö eesmärgid ja ülesanded; 

8.2.3. aitab õpilasel kavandada töö ülesehitust; 

8.2.4. aitab koostada uurimistöö ajakava; 

8.2.5. annab suuna teemakohase kirjanduse ja algallikate otsimiseks; 

8.2.6. konsulteerib õpilast uurimistöö käigus; 
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8.2.7. kontrollib töö valmimist osade kaupa, fikseerib ajakavas uurimistöö valmidust, etappide 

tulemuslikkust ja tähtaegadest kinnipidamist, annab nõu ja suunab. Uurimistöö 

kirjutamisprotsessi ajakava on juhendaja kirjaliku hinnangu lahutamata osa; 

8.2.8. kutsub koos õpilasega retsensenti töö näitamisele praktilise töö puhul ( nt kontserdile, 

tunnile, näitusele jms); teavitab selle toimumise ajast; 

8.2.9. laeb üles valmis tööd PDF vormingus ja esitlust 27.aprilliks (Soldino 

dokumendid→Õpilaste uurimistööd→valida jooksev õppeaasta, vajalik klass ja õpilase mapp);  

8.2.10. hindab õpilase tööd, koostab hinnangulehte, laeb selle üles Google Drive serverisse ja 

lisab välja prindituna õpilase töö juurde (Soldino dokumendid→Õpilaste uurimistööd→valida 

jooksev õppeaasta, vajalik klass ja õpilase mapp); 

8.2.11. koostöös valikkursuse „Uurimistöö alused“ õpetajaga esitab õpilase uurimistööd 

erinevatele konkurssidele, sh õpilaste teadustööde riiklikule konkursile (SA Archimedes), 

keskkonnauurimuste konkursile „Haridus- ja Teadusministeerium, GLOBE programm Eestis) 

ning õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlusele „Minu Eesti“ (Eesti Ajalooõpetajate Selts). 

8.3. Klassijuhataja ülesanded 
8.3.1. Kontrollib kas kõik tema klassi õpilased on valinud uurimistöö ja registreeritud; 

8.3.2. kontrollib Google Drive serveris oma klassi õpilaste nimekirja, kus on äramärgitud 

uurimistöö teema ja juhendaja, retsensendi nimed; 

8.3.3. teeb koostööd juhendajatega, aitab neile kaasa õpilaste õpiraskuste ennetamisel ja 

kõrvaldamisel. 

8.4. Valikkursuse „Uurimistöö alused“ õpetaja ülesanded 
8.4.1. viib läbi oma kursust vastavalt kooliõppekavale; 

8.4.2. hindab õpilase tööprotsessi oma kursuse raames; 

8.4.3. vajadusel nõustab juhendajaid; 

8.4.4. teeb koostööd valikkursuse „Arvuti kasutamine uurimistöös“ aineõpetajaga; 

8.4.5. vajadusel aitab juhendajat uurimistöö esitamises erinevatele konkurssidele. 

8.5. Retsensendi ülesanded 
8.5.1. Praktilise töö puhul peab retsensent peab tutvuma töö praktilise teostusega ja hindama 

praktilise töö idee teostamist (näitust, tundi, programmi jms). Juhul, kui see pole mõjuval 

põhjusel võimalik, peab retsensent tutvuma töö praktilise teostuse videosalvestusega, mida esitab 

praktilise töö autor; 
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8.5.2. kirjutab õigeaegselt retsensiooni, andes hinnangut uurimistööle, laeb selle üles Google 

Drive serverisse (Soldino dokumendid→Õpilaste uurimistööd→valida jooksev õppeaasta, vajalik 

klass ja õpilase mapp). 

8.5.3. prindib oma retsensi välja ja paneb seda õpilase töö sisse. 

8.5.4. annab õpilasele tema tööd retsensiga sees tagasi vähemalt 1 päev enne kaitsmist.  
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9.LISAD 

Lisa 1: Narva Soldino Gümnaasiumi uurimistöö ettevalmistamise ning 
hindamise tingimused ja kord  

Lisa 2: Teadusliku uurimistöö näidis vene keeles 

Lisa 3: Teadusliku uurimistöö näidis eesti keeles 

Lisa 4: Praktilise töö näidis vene keeles 

Lisa 5a: Uurimistöö koostamise ajakava 

Lisa 5b: Praktilise töö tegemise ajakava 

Lisa 6: Tiitellehe näidis 

Lisa 7: Juhendaja kirjalik hinnang teaduslikule uurimistööle 

Lisa 8: Juhendaja hinnang praktilisele tööle 

Lisa 9: Juhendaja kirjalik hinnang õpilasfirmale 

Lisa 10: Retsensioon teaduslikule uurimistööle 

Lisa 11: Retsensioon praktilisele tööle 

Lisa 12: Kaitsmiskomisjoni kirjalik hinnang uurimistööle 

Lisa 13: Kaitsmiskomisjoni protokoll 

Lisa 14: Nõuded esitluse vormistamiseks 

https://drive.google.com/file/d/1qVFyfInf4NhIZeBvQjpouhnfTdP1npzh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qVFyfInf4NhIZeBvQjpouhnfTdP1npzh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J_sEykoHjx29M4A0rBiWP85ly8dk2Wbx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gm7SnNtpVJLiBmc5T2Q_m-hMVJqxTcM8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fAjVsQxeJyOHkcCeAq7WDaKii3MNZQpE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1clvmKeGdsj2DaiqOBNMM24dwBVjwYkXI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19vAi68Kfc4X0sqU3jHex1dlKcOZcD6qH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZUe1TQYSDiH84hQoKgs9KLRITEKNbNIW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n1QakWjykNcRmh0bR7a4wKO_-4QmU_Xl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n1QakWjykNcRmh0bR7a4wKO_-4QmU_Xl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ak6Kb3MCIhPoRxEii56KxOQANGUtV2jV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Y8_g-5YYzaIRjwHW2d2KG-Ic1CHjUVp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hXAiA74wbcp5p273tKKIl8dBNu0y7c3K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pS7nLLt4ceEaOa8ZVJYCZpTWpiA9PHCX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pS7nLLt4ceEaOa8ZVJYCZpTWpiA9PHCX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Dc7lBILvNjGpnzO_400c759xGAUBa_6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KhybsOj3jrrqNIck213aGlv25OApSF1j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/185qyXAW6w32vFiZubgCS7eZTFiRMcLrI/view?usp=sharing

