KINNITATUD
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käskkirjaga nr 1-2/3

HABERSTI VENE GÜMNAASIUMI PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA
SISSEJUHATUS
Haabersti Vene
Gümnaasiumi (edaspidi HVG) õppekava kehtestatakse “Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse” § 17 lg 2, Vabariigi Valitsuse 06.01.2011.a määruse nr 1 “ Põhikooli
riikliku õppekava § 24 lg 3 alusel.
VISIOON
Haabersti Vene Gümnaasium on õppeasutus, mille õpikeskkond võimaldab saavutada edu ning
õpetab üldisiühiskondlikke väärtushinnanguid.
HVG õppekavaga määratakse kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, õppekorralduse
alused, omandatavad pädevused, kohustuslikud õppeained, valikained, tunnijaotusplaan ning
nõuded kooli lõpetamiseks.
Õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mille koostamisel on lähtutud
põhikooli ja gümnaasiumiseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumi riiklikust õppekavast,
arengukavast, koolikollektiivi kokkuleppest, hoolekogu ja koolipidaja arvamusest.
Õppekava koosneb põhikooli õppekava üldosast ja ainekavadest ning gümnaasiumi õppekava
üldosast ja õppeainete ja kursuste ainevaldkonniti koondatud kavadest. Ainekavades avatakse
õppeainete sisu ja õpitulemused konkreetsemalt. Õpetaja töökava on kooli õppekava
rakendusdokument. Õpilaste erivajaduste arvestamiseks võib kool koostada ka individuaalseid
õppekavu.
I ÜLDOSA
1. Põhihariduse alusväärtused
1. HVG missioon:
Vene või muu mitte-eesti emakeelega õppijatele arendava ja turvalise õpikeskkonna loomine,
milles nad kogevad edu ja omandavad väärtustatud teadmisi ja oskusi.
2. Põhihariduses toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja
emotsionaalset arengut. Põhikool loob tingimused õpilaste erisuguste võimete tasakaalustatud
arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks. HVGs on õpilastel
turvaline ja positiivselt mõjuv, eakohane ning arendav õpikeskkond. Teadmiste,
väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine toimub kodu ja kooli
koostöö ning õpilase vahetu elukeskkonna ühistoime tulemusena.
3. Põhikool kujundab väärtushoiakuid ja -hinnanguid, mis on isikliku õnneliku elu ja ühiskonna
eduka koostoimimise aluseks. HVG aitab kaasa õpilaste arenemisele loovateks ja
mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides:
perekonnas, tööl ja avalikus elus. Seega on koolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne.
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4. Riiklikus õppekavas oluliseks peetud väärtused tulenevad „Eesti Vabariigi põhiseaduses”,
ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis, lapse õiguste konventsioonis ning Euroopa Liidu
alusdokumentides nimetatud eetilistest põhimõtetest. Alusväärtustena tähtsustatakse
üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine
enda ja teiste vastu) ja ühiskondlikke väärtusi (vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri
vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus,
solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus).
5. Uue põlvkonna sotsialiseerumine rajaneb eesti kultuuri traditsioonide, Euroopa ühisväärtuste
ning maailma kultuuri ja teaduse põhisaavutuste omaksvõtul. Tugeva põhiharidusega inimesed
suudavad ühiskonnaga integreeruda ning aitavad kaasa Eesti ühiskonna jätkusuutlikule
sotsiaalsele, kultuurilisele, majanduslikule ja ökoloogilisele arengule.
2. Õppe- ja kasvatuseesmärgid ning - põhimõtted
2.1 Põhikooli sihiseade
1. Põhikoolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. HVG aitab kaasa õpilaste kasvamisele
loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates
rollides: perekonnas, avalikus elus, oma kultuuri kandja ja edendajana, tööturul erinevates
ametites ja rollides ning oma ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava
kodanikuna.
2. Põhikoolis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus tagada õpilase eakohane tunnetuslik, kõlbeline,
füüsiline ja sotsiaalne areng ning tervikliku maailmapildi kujunemine, see et õpilased leiaksid
endale huvi- ja võimetekohase tegevusvaldkonna, millega siduda enda edasine haridustee.
Põhikooli ülesanne on luua tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused ja
väärtushoiakud, mis võimaldavad jätkata tõrgeteta haridusteed.
3. Põhikooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav
õppekeskkond, mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise
mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse
ja kultuurilise identiteedi kujunemist.
4. Põhikool toetab põhiliste väärtushoiakute kujunemist. Õpilane mõistab oma tegude aluseks
olevaid väärtushinnanguid ja tunneb vastutust tegude tagajärgede eest. Põhikoolis luuakse alus
enese määratlemisele eneseteadliku isiksusena, perekonna, rahvuse ja ühiskonna liikmena, kes
suhtub sallivalt ja avatult maailma ja inimeste mitmekesisusse.
5. Põhikool aitab õpilasel jõuda selgusele oma huvides, kalduvustes ja võimetes ning tagab
valmisoleku õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks. Põhikooli
lõpetanud noorukil on arusaam oma tulevastest rollidest perekonnas, tööelus, ühiskonnas ja
riigis.
6. Teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine toimub kogu
kooli õppe- ja kasvatusprotsessi, kodu ja kooli koostöö ning õpilase vahetu elukeskkonna
ühistoime tulemusena.
7. Eesti kool seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, seepärast pööratakse
HVG põhikooli õpetuses ning kasvatuses erilist tähelepanu eesti keele õppele.
2.2 Üld- ja valdkonnapädevuste kujundamine
Pädevus on asjakohaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis tagab suutlikkuse teatud
tegevusalal või -valdkonnas tulemuslikult toimida. Pädevused jagunevad üld- ja
valdkonnapädevusteks.
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Üldpädevused on aine- ja valdkonnaülesed pädevused, mis on väga olulised inimeseks ja
kodanikuks kasvamisel. Üldpädevused kujunevad kõigi õppeainete, õpikeskkonna kujundamise
kaudu, aga ka tunni- ja koolivälises tegevuses ning nende kujunemist jälgitakse ja suunatakse
õpetajate ning kooli ja kodu ühistöös.
2.2.1 Üldpädevused
1. Väärtuspädevus on õpilases kujunenud, kui ta on näidanud oma suutlikkust
 hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast;
 tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning
rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri sündmustega, väärtustada loomingut ja
kujundada ilumeelt.
Väärtuspädevuse kujundamisel:
 tegevuste kavandamisel järgitakse alusväärtusi ning õpilastega arutletakse alusväärtuste üle.
 tundides arutletakse õpilastele eakohaselt päevakajaliste sündmuste ja aktuaalsete teemade
üle. Aruteludes käsitleb õpetaja sündmuste erinevaid tahke, tuues välja erinevad
tõlgendused.
 keskendutakse koos teiste loomingu väärtustamisele, kujundatakse arusaama, et vältida
plagiaati.
 kujundatakse ilumeelt klassis ja koolis valitseva esteetilise õpikeskkonna kaudu.
2. Sotsiaalne pädevus on õpilases kujunenud, kui õpilane on tõendanud oma suutlikkust
 ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna
demokraatlikku arengut;
 teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade
reegleid;
 teha erinevates situatsioonides koostööd teiste inimestega;
 aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel.
Sotsiaalse pädevuse kujundamisel:
 vastutustunnet kujundatakse kokkulepete sõlmimise ja neist kinnipidamise kaudu. See
tähendab ka osapoolte arvamuse arvestamisega, üksteise ärakuulamist.
 kehtestatud reeglites näitavad õpetajad õpilastele eeskuju. Õpilaselt ei nõuta nende reeglite
täitmist, mida õpetaja ise ei täida. Õpilased ja õpetajad ei hiline tundi.
 oluline on koostööoskuse arendamine läbi erinevate töövormide.
3. Enesemääratluspädevus on kujunenud, kui õpilane on tõendanud oma suutlikkust
 mõista ja hinnata iseennast, oma tugevaid ja nõrku külgi;
 järgida terveid eluviise;
 leida lahendusi iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvatele ning inimsuhetes
tekkivatele probleemidele.
Enesemääratluspädevuse kujundamisel:
 kõikides õppeainetes kasutatakse kujundava hindamise kaudu õpilaste enesehindamist, mille
käigus õpilased õpivad määratlema oma nõrku ja tugevaid külgi ja kavandama edasisi
tegevusi.
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4. Õpipädevus on kujunenud, kui õpilane on tõendanud oma suutlikkust
 organiseerida õppekeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet;
 planeerida õppimist ning seda plaani järgida;
 kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning
probleeme lahendades;
 analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise
vajadust.
Õpipädevuse kujundamisel:
 Kõigis õppeainetes keskendatakse funktsionaalse lugemisoskuse arendamisele. Õpilast
suunatakse informatsiooni otsimisele teatmeteostest ja muudest infoallikatest.
 Õpiraskuste puhul rakendatakse individuaalset õpiabi, mis on määratletud kooli
tugisüsteemides.
5. Suhtluspädevus on kujunenud, kui õpilane on tõendanud oma suutlikkust
 ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid, oma
seisukohti esitada ja põhjendada;
 lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust;
 kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili;
 väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt.
Suhtluspädevuse kujundamisel:
 Õpilastes kujundatakse oskused anda kaasõpilastele tagasisidet.
 Õpilastele võimaldatakse koolis arendada oma esinemisoskust, seda nii klassis kui
ülekoolilistel üritustel. Arvestatakse õpilase soovi, valmisolekut, võimeid. Õpilast ei panda
esinema vastu tema tahtmist. Õpilast julgustatakse.
6. Matemaatikapädevus on kujunenud, kui õpilane on tõendanud oma suutlikkust
 kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid
lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades.
Matemaatikapädevuse kujundamisel:
 Kõikides ainetes pööratakse tähelepanu matemaatilistele esitlusviisidele oma aines (nt
graafikud, diagrammid). Tähelepanu tuleb pöörata statistilistele andmetöötluse erinevatele
vormidele, seda lähtuvalt õpilaste vanusest ja õppeainest.
 Kõigis õppeainetes on oluline märgata sisemisi seoseid, tuua neid esile, analüüsida.
7. Ettevõtlikkuspädevus on kujunenud, kui õpilane on tõendanud oma suutlikkust
 ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja
tegevusvaldkondades;
 näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi;
 seada eesmärke ja neid ellu viia;
 korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest;
 reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.
Ettevõtlikkuspädevuse kujundamisel:
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 kasutatakse tööülesandeid, kus õpilastel oleks võimalik end proovile panna, teha koostööd,
meeskonnatööd. Võimaldatakse oma oskusi rakendada.
 kavandatakse ainesiseseid kui ka õppeainetevahelisi tööülesandeid (nii tundide ajal kui
tunniväliselt), kus õpilastel oleks võimalik meeskonnana tulemusi saavutada.
2.2.2 Kooliastme pädevused
Lisaks üldpädevustele on vastavalt “Põhikooli riiklikule õppekavale” § 7, 9, ja 11 sätestatud
pädevused kooliastmeti.
Esimese kooliastme lõpus õpilane:
1) peab lugu oma perekonnast, klassist ja koolist; on viisakas, täidab lubadusi; teab, et kedagi ei
tohi naeruvääristada, kiusata ega narrida; oskab kaaslast kuulata, teda tunnustada;
2) tahab õppida, tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab õppida üksi ning koos
teistega, paaris ja rühmas, oskab jaotada aega õppimise, harrastustegevuse, koduste kohustuste
ning puhkamise vahel;
3) teab oma rahvuslikku kuuluvust ning suhtub oma rahvusesse lugupidavalt;
4) oskab end häälestada ülesandega toimetulemisele ning oma tegevusi ülesannet täites
mõtestada; oskab koostada päevakava ja seda järgida;
5) suudab tekstidest leida ja mõista seal sisalduvat teavet (sealhulgas andmeid, termineid,
tegelasi, tegevusi, sündmusi ning nende aega ja kohta) ning seda suuliselt ja kirjalikult esitada;
6) mõistab ja kasutab õpitavas võõrkeeles igapäevaseid äraõpitud väljendeid ja lihtsamaid fraase;
7) arvutab ning oskab kasutada mõõtmiseks sobivaid abivahendeid ja mõõtühikuid erinevates
eluvaldkondades eakohaseid ülesandeid lahendades;
8) käitub loodust hoidvalt;
9) oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab esemeid ja
nähtusi võrrelda, ühe-kahe tunnuse alusel rühmitada ning lihtsat plaani, tabelit, diagrammi ja
kaarti lugeda;
10) oskab kasutada lihtsamaid arvutiprogramme ning kodus ja koolis kasutatavaid tehnilisi
seadmeid;
11) austab oma kodupaika, kodumaad ja Eesti riiki, tunneb selle sümboleid ning täidab nendega
seostuvaid käitumisreegleid;
12) oskab ilu märgata ja hinnata; hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast
eneseväljendusest ja tegevusest;
13) hoiab puhtust ja korda, hoolitseb oma välimuse ja tervise eest ning tahab olla terve;
14) oskab ohtlikke olukordi vältida ja ohuolukorras abi kutsuda, oskab ohutult liigelda;
15) teab, kelle poole erinevate probleemidega pöörduda, ning on valmis seda tegema.
Teise kooliastme lõpus õpilane:
1) hindab harmoonilisi inimsuhteid, mõistab oma rolli pereliikmena, sõbrana, kaaslasena ja
õpilasena; peab kinni kokkulepetest, on usaldusväärne ning vastutab oma tegude eest;
2) oskab keskenduda õppeülesannete täitmisele, oskab suunamise abil kasutada eakohaseid
õpivõtteid (sealhulgas paaris- ja rühmatöövõtteid) olenevalt õppeülesande iseärasustest;
3) väärtustab oma rahvust ja kultuuri teiste rahvuste ning kultuuride seas, suhtub inimestesse
eelarvamusteta, tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi ning mõistab
kompromisside vajalikkust;
4) oskab oma tegevust kavandada ja hinnata ning tulemuse saavutamiseks vajalikke tegevusi
valida ja rakendada, oma eksimusi näha ja tunnistada ning oma tegevust korrigeerida;
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5) oskab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, teab oma tugevaid ja nõrku külgi ning
püüab selgusele jõuda oma huvides;
6) oskab mõtestatult kuulata ja lugeda eakohaseid tekste, luua eakohasel tasemel keeleliselt
korrektseid ning suhtlussituatsioonile vastavaid suulisi ja kirjalikke tekste ning mõista suulist
kõnet;
7) tuleb vähemalt ühes võõrkeeles toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja
lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel;
8) on kindlalt omandanud arvutus- ja mõõtmisoskuse ning tunneb ja oskab juhendamise abil
kasutada loogikareegleid ülesannete lahendamisel erinevates eluvaldkondades;
9) väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida
loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest;
10) oskab kasutada arvutit ja internetti suhtlusvahendina ning oskab arvutiga vormistada tekste;
11) oskab leida vastuseid oma küsimustele, hankida erinevatest allikatest vajalikku teavet, seda
tõlgendada, kasutada ja edastada; oskab teha vahet faktil ja arvamusel;
12) tunnetab end oma riigi kodanikuna ning järgib ühiselu norme;
13) väärtustab kunstiloomingut ning suudab end kunstivahendite abil väljendada;
14) väärtustab tervislikke eluviise, on teadlik tervist kahjustavatest teguritest ja sõltuvusainete
ohtlikkusest;
15) on leidnud endale sobiva harrastuse ning omab üldist ettekujutust töömaailmast.
Kolmanda kooliastme lõpus õpilane:
1) tunneb üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid, ei jää ükskõikseks, kui neid
eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires;
2) tunneb ja austab oma keelt ja kultuuri ning aitab kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele ja
arengule. Omab ettekujutust ja teadmisi maailma eri rahvaste kultuuridest, suhtub teistest
rahvustest inimestesse eelarvamustevabalt ja lugupidavalt;
3) on teadmishimuline, oskab õppida ja leida edasiõppimisvõimalusi, kasutades vajaduse korral
asjakohast nõu;
4) on ettevõtlik, usub iseendasse, kujundab oma ideaale, seab endale eesmärke ja tegutseb nende
nimel, juhib ja korrigeerib oma käitumist ning võtab endale vastutuse oma tegude eest;
5) suudab end olukorda ja suhtluspartnereid arvestades kõnes ja kirjas selgelt ja asjakohaselt
väljendada, mõista ja tõlgendada erinevaid tekste, tunneb ja järgib õigekirjareegleid;
6) valdab vähemalt üht võõrkeelt tasemel, mis võimaldab igapäevastes olukordades suhelda
kirjalikult ja suuliselt ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid tekste;
7) suudab lahendada igapäevaelu erinevates valdkondades tekkivaid küsimusi, mis nõuavad
matemaatiliste mõttemeetodite (loogika ja ruumilise mõtlemise) ning esitusviiside (valemite,
mudelite, skeemide, graafikute) kasutamist;
8) mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja
tegutseb loodust ja keskkonda säästes;
9) oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke seisukohti ja
teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi;
10) suudab tehnikamaailmas toime tulla ning tehnikat eesmärgipäraselt ja võimalikult riskita
kasutada;
11) on aktiivne ja vastutustundlik kodanik, kes on huvitatud oma kooli, kodukoha ja riigi
demokraatlikust arengust;
12) suudab väljendada ennast loominguliselt, peab lugu kunstist ja kultuuripärandist;
13) väärtustab ja järgib tervislikku eluviisi ning on füüsiliselt aktiivne;
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14) mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt, on avatud enesearendamisele.
2.2.3 Valdkonnapädevused
Lähedase eesmärgiseade ja õppesisuga õppeained moodustavad ainevaldkonna. Ainevaldkonna
peamine eesmärk on vastava valdkonnapädevuse kujunemine, mida toetavad õppeainete
eesmärgid ja õpitulemused. Valdkonnapädevuse kujunemist toetavad ka teiste ainevaldkondade
õppeained ning tunni- ja kooliväline tegevus. Valdkonnapädevused on kajastatud ainekavades.
Riiklikus õppekavas on järgmised ainevaldkonnad:
1) keel ja kirjandus;
2) võõrkeeled;
3) matemaatika;
4) loodusained;
5) sotsiaalained;
6) kunstiained;
7) tehnoloogia;
8) kehaline kasvatus.
Ainekavades esitatakse nii kooliastmete õpitulemused kui ka õpitulemused õppeteemade
läbimisel või osaoskuseti. Õpitulemused toetavad valdkonnapädevuste kujunemist.
Väärtushoiakuid väljendavaid õpitulemusi numbriliselt ei hinnata, vaid antakse nende
saavutatuse kohta õpilasele sõnalist tagasisidet.
3. Õppimise käsitus ja õppekeskkond
3.1 Õppimise käsitus
Õppimist käsitatakse väljundipõhiselt, rõhutades muutusi õpilase või õpilaste rühma
käitumisvõimes. See tähendab selliste teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtushoiakute ja hinnangute omandamist, mis on vajalikud igapäevaelus toimetulekuks. Õppimise
psühholoogiliseks aluseks on kogemus, mille õpilane omandab vastastikuses toimes füüsilise,
vaimse ja sotsiaalse keskkonnaga. Kogemusi omandades muutub õpilase käitumine
eesmärgipärasemaks.
 Õppekeskkond kindlustatakse koolis õppekava alusel toimuva süstemaatilise ja sihipärase
õppe- ja kasvatustegevusega ning õppekeskkonnaks on ka kodu ja laiemas elukeskkonnas
toimivad mõjutused.
 Õpilane on õppeprotsessis aktiivne osaleja, kes võtab võimetekohaselt osa oma õppimise
eesmärgistamisest, õpib iseseisvalt ja koos kaaslastega, õpib oma kaaslasi ja ennast hindama
ning oma õppimist analüüsima ja juhtima. Uute teadmiste omandamisel tugineb õpilane
varasematele ning konstrueerib uue teabe põhjal enda teadmised. Omandatud teadmisi
rakendatakse uutes olukordades, probleemide lahendamisel, valikute tegemisel, väidete
õigsuse üle arutledes, oma seisukohti argumenteerides ning edasiste õpingute käigus.
 Õppimine on elukestev protsess, milleks vajalikud oskused ja tööharjumused kujunevad
põhihariduse omandamise käigus.
 Õpetamist mõistetakse kui õppekeskkonna ja õppetegevuse organiseerimist viisil, mis seab
õpilase tema arengule vastavate, kuid pingutust nõudvate ülesannete ette, mille kaudu tal on
võimalik omandada kavandatud õpitulemused.
 Kasvatust mõistetakse kui õpilase suhete kujundamist teda ümbritseva maailmaga. Edukas
väärtuskasvatus eeldab kogu koolipere, õpilase ja perekonna vastastikust usaldust ning
koostööd. Hoiakute kujundamise võtmeisik on õpetaja, kelle ülesanne on pakkuda isiklikku
eeskuju, toetada õpilaste loomupärast soovi enda identiteedis selgusele jõuda ning pakkuda
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sobiva arengukeskkonna kaudu tuge erinevates rühmades ja kogukondades ning kogu
ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisharjumuste väljaarenemiseks.
Õpet kavandades ja ellu viies:
1) arvestatakse õpilase taju- ja mõtlemisprotsesside eripära, võimeid, keelelist, kultuurilist ja
perekondlikku tausta, vanust, sugu, terviseseisundit, huvi ja kogemusi;
2) arvestatakse, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane, võimaldades talle aega
puhkuseks ja huvitegevuseks;
3) võimaldatakse õpilastele mitmekesiseid kogemusi erinevatest kultuurivaldkondadest;
4) kasutatakse teadmisi ja oskusi reaalses olukorras; tehakse uurimistööd ning seostatakse
erinevates valdkondades õpitavat igapäevase eluga;
5) luuakse võimalusi õppimiseks ja toime tulemiseks erinevates sotsiaalsetes suhetes (õpilaneõpetaja, õpilane-õpilane);
6) kasutatakse nüüdisaegset ja mitmekesist õppemetoodikat, -viise ja -vahendeid (sealhulgas
suulisi ja kirjalikke tekste, audio- ja visuaalseid õppevahendeid, aktiivõppemeetodeid,
õppekäike, õues- ja muuseumiõpet jms);
7) kasutatakse asjakohaseid hindamisvahendeid, -viise ja -meetodeid;
8) kasutatakse diferentseeritud õpiülesandeid, mille sisu ja raskusaste võimaldavad õpilastel
sobiva pingutustasemega õppida, arvestades sealjuures igaühe individuaalsust.
(5) Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu. Lõiming toetab
õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Lõimingu saavutamist kavandab põhikool kooli
õppekava arenduse ning õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise käigus.
(6) Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel,
õppeainete, koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste,
õppeülesannete ning -viiside abil. Lõimingu saavutamiseks korraldab põhikool õpet ja kujundab
õppekeskkonda ning õpetajate koostööd viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust: täpsustades
pädevusi, seades õppe-eesmärke ning määrates erinevate õppeainete ühiseid probleeme ja
mõistestikku.
3.2 Õppe-ja kasvatuspõhimõtted
 Õppe korraldamisel lähtub HVG põhimõttest, et õpilase liikumisel klassist klassi või ühelt
kooliastmelt teisele ei ole kooli õppekavast lähtuvaid takistusi.
 Koolis ja väljaspool kooli toimuva õppe ja kasvatuse korraldamisel lähtub kool riiklikes
õppekavades ja teistes õigusaktides õppekeskkonnale sätestatud nõuetest.
 Põhikoolis on õppekava läbimiseks arvestatud üheksa aastat.
 Kokkuleppel võib kool arvestada kooli õppekava välist õppimist või tegevust, sealhulgas
õpinguid mõnes teises üldhariduskoolis koolis õpetatava osana, tingimusel et see võimaldab
õpilasel saavutada kooli või individuaalse õppekavaga määratletud õpitulemused.
3.2.1 Õppe ja kasvatuse rõhuasetused I kooliastmes
Esimeses klassis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks õpilaste kohanemine koolieluga,
turvatunde ja eduelamuste kogemine ning valmisoleku kujunemine edasiseks edukaks
õppetööks. Õpilaste koolivalmidus ja võimed on erinevad, seetõttu diferentseeritakse
õppeülesandeid ja nende täitmiseks kuluvat aega.
Esimeses kooliastmes keskendutakse:
1) kõlbeliste tõekspidamiste ning heade käitumistavade tundmaõppimisele ja järgimisele;
2) positiivse suhtumise kujunemisele koolis käimisesse ja õppimisesse;
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3) õpiharjumuse ja -oskuste kujundamisele ning püsivuse, iseseisvuse ja eesmärgistatud töö
oskuste ning valikute tegemise oskuste arendamisele;
4) eneseväljendusoskuse ja -julguse kujunemisele;
5) põhiliste suhtlemis- ja koostööoskuste omandamisele, sealhulgas üksteist toetavate ja
väärtustavate suhete kujunemisele õpilaste vahel;
6) õpiraskuste äratundmisele ning tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele.
Õpetaja olulisim ülesanne on toetada iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni. Õppetöö
korraldamise alus võib esimeses kooliastmes olla üldõpetuslik tööviis. Sõltuvalt õpilaste
ettevalmistusest võib kasutada ka aineõpetuslikku tööviisi või üld- ja aineõppe kombineeritud
varianti.
3.2.2 Õppe ja kasvatuse rõhuasetused II kooliastmes
Teises kooliastmes on õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks vastutustundlike ja iseseisvate õpilaste
kujunemine. Õppetöös on oluline äratada ja säilitada õpilaste huvi õppekavaga hõlmatud
teadmis- ja tegevusvaldkondade vastu.
Teises kooliastmes keskendutakse:
1) õpimotivatsiooni hoidmisele ja tõstmisele, seostades õpitut praktikaga ning võimaldades
õpilastel teha valikuid, langetada otsuseid ja oma otsuste eest vastutada;
2) huvitegevusvõimaluste pakkumisele;
3) õpilaste erivõimete ja huvide äratundmisele ning arendamisele;
4) õpiraskustega õpilastele tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele.
Õpetuses rakendatakse mitmekesiseid tööviise ja ülesandeid, mis võimaldavad murdeikka
jõudvatel õpilastel teha iseseisvaid valikuid ja seostada õpitut praktilise eluga ning aitavad toime
tulla õpilaste individuaalselt erineva arenguga, nende muutuvate suhete ja tegutsemisega uutes
rollides.
3.2.3 Õppe ja kasvatuse rõhuasetused III kooliastmes
Kolmandas kooliastmes on õppe ja kasvatuse põhitaotlus aidata õpilastel kujuneda
vastutustundlikeks ühiskonnaliikmeteks, kes igapäevaelus iseseisvalt toime tulevad ning
suudavad oma huvidele ja võimetele vastavat õpiteed valida.
Kolmandas kooliastmes keskendutakse:
1) õpimotivatsiooni hoidmisele;
2) õppesisu ja omandatavate oskuste seostamisele igapäevaeluga ning nende rakendatavuse
tutvustamisele tulevases tööelus ja jätkuõpingutes;
3) erinevate õpistrateegiate teadvustatud kasutamisele ning enesekontrollimise oskuse
arendamisele;
4) pikemaajaliste õppeülesannete (sealhulgas uurimuslike õppeülesannete) planeerimisele,
eesmärkide püstitamisele ja oma tulemuste hindamisele;
5) õpilaste erivõimete ja huvide arendamisele;
6) õpilaste toetamisele nende edasiste õpingute ja kutsevalikute tegemisel.
3.3 Õppekeskkond
1. Õppekeskkonnana mõistetakse HVG õpilasi ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise
keskkonna kooslust, milles õpilased arenevad ja õpivad. Õppekeskkond toetab õpilase arenemist
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iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kannab põhihariduse alusväärtusi ja oma kooli vaimsust ning
säilitab ja arendab edasi paikkonna ja koolipere traditsioone.
2. HVG korraldab õppe, mis kaitseb ning edendab õpilaste vaimset ja füüsilist tervist.
Õppekoormus vastab õpilase jõuvarudele.
3. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujundamisel:
 osaleb kogu koolipere;
 luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning
kokkuleppeid austavad suhted õpilaste, vanemate, õpetajate, kooli juhtkonna ning teiste
õpetuse ja kasvatusega seotud osaliste vahel;
 koheldakse kõiki õpilasi eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdõiguslikult, austades nende
eneseväärikust ning isikupära;
 jagatakse asjakohaselt ja selgelt otsustusõigus ja vastutus;
 märgatakse ja tunnustatakse kõigi õpilaste pingutusi ja õpiedu; hoidutakse õpilaste
sildistamisest ja nende eneseusu vähendamisest;
 välditakse õpilastevahelist vägivalda ja kiusamist;
 ollakse avatud vabale arvamusvahetusele, sealhulgas kriitikale;
 luuakse õpilastele võimalusi näidata initsiatiivi, osaleda otsustamises ning tegutseda nii üksi
kui ka koos kaaslastega;
 luuakse õhkkond, mida iseloomustab abivalmidus ning üksteise toetamine õpi- ja
eluraskuste puhul;
 luuakse õhkkond, mis rajaneb inimeste usalduslikel suhetel, sõbralikkusel ja heatahtlikkusel;
 korraldatakse koolielu inimõigusi ja demokraatiat austava ühiskonna mudelina, mida
iseloomustavad kooliperes jagatud ja püsivad alusväärtused ning heade ideede ja positiivsete
uuenduste toetamine;
 korraldatakse koolielu lähtudes rahvusliku, rassilise ja soolise võrdõiguslikkuse
põhimõtetest.
4. Füüsilist keskkonda kujundades jälgib põhikool, et:
 kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus ning kujundus on õppe seisukohast otstarbekas;
 õppes on võimalused kasutada internetiühendusega arvutit ja esitlustehnikat ning õpilastel
on võimalus kasutada kooliraamatukogu;
 kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus on turvaline ning vastab tervisekaitse- ja
ohutusnõuetele;
 ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega;
 kasutatakse eakohast ning individuaalsele eripärale kohandatavat õppevara, sealhulgas
nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid;
 on olemas kehalise tegevuse ning tervislike eluviiside edendamise võimalused nii
koolitundides kui ka tunniväliselt.
5. Õpet võib korraldada ka väljaspool kooli ruume (sealhulgas kooliõues, looduses,
muuseumides, arhiivides, keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes ja asutustes) ning virtuaalses
õppekeskkonnas.
6. Õppetund on kooli päevakavas või õpilastele koostatud individuaalses õppekavas juhendatud
õppeks ettenähtud ajavahemik. Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, nt loeng,
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konsultatsioon, individuaaltund, e-õpe, õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste
omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui õpetaja. Õppetunni
arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õppetunni võib jagada osadeks, õppetund võib toimuda
paaristunnina, ilma vaheajata. Traditsiooniliselt vaheldub õppetund vahetunniga.

4. Õppekorraldus
4.1 Kohustuslikud ja valikõppeained ning õppe ja kasvatuse korralduse alused
 Õppe ja kasvatuse korraldus määratakse kooli õppekavas, lähtudes riiklikus õppekavas
esitatud nõuetest. Õpe põhikoolis on korraldatud nii, et kõiki õppeaineid õpitakse kogu
õppeaasta vältel.
 Projekt-, õues- ja muuseumiõppeks ning õppekäikudeks ja –ekskursioonideks vajalik aeg
kavandatakse õppetoolide tööplaanides ja õpetajate töökavades õppeaasta algul. Nende
kavandamisel seatakse esikohale ainetevaheline lõiming.
 Valikained ja vaba tunniressursi kasutamine põhikoolis on kooli valik.
 Tunnijaotuskavas tehtavad muudatused kooskõlastatakse kooli hoolekoguga.
Valikainete loend põhikoolis: informaatika ja loovtöö õpetus.
Põhikooli õpilase suurim lubatud nädala õppekoormus õppetundides on:
1) 1. klassis 20;
2) 2. klassis 23;
3) 3. ja 4. klassis 25;
4) 5. klassis 28;
5) 6. ja 7. klassis 30;
6) 8. ja 9. klassis 32.
4.1.1 I kooliastme tunnijaotuskava
I KOOLIASTE
Tunnijaotusplaan ja valikainete jaotus
Ained/klassid

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1) vene keel (ja kirjandus)

7

6

6

5

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2) kirjandus
3) eesti keel teise keelena

3

3

4) A-võõrkeel (inglise kreel)

3

4

4

4

4

4

4

2

3

3

3

3

3

3

5

4

2

2

6) matemaatika

3

3

4

4

5

5

4

7) loodusõpetus

1

1

1

2

2

3

2

8) geograafia

1

11

9) bioloogia

2

1

2

10) keemia

2

2

11) füüsika

2

2
2

12) ajalugu
13) inimeseõpetus

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

14) ühiskonnaõpetus

1

2

15) muusika

2

2

2

2

1

1

1

1

1

16) kunst

1

2

1

1

1

1

1

1

1

kodundus, 1

2

2

1

2

2

2

2

1

2

3

3

3

3

2

2

2

2

17) tööõpetus, käsitöö
tehnoloogiaõpetus

ja

18) kehaline kasvatus
19)arvutiõpetus
KOKKU

1
20

23

25

25 28 30 30 32 32

1

2

3

4

5

6

7

2/3

5

5

3

3

2

2

2

2

õpetatakse ainet eesti keeles *
Keelekümblusklassid (eesti õppekeel)
Ained/klassid
1) vene keel
2) kirjandus:
3) eesti keel ja kirjandus:

8* 8/7* 6* 4* 4* 4* 4*

4) A-võõrkeel:

3

3

3

3

3
4

6) matemaatika:

4* 3*

3* 4* 5* 5

7) loodusõpetus:

1* 1*

1* 2* 2* 3* 2

8) geograafia:

1

9) bioloogia:

2

10) keemia:
11) füüsika:

12

12) ajalugu:

1

13) inimeseõpetus:

1*

1*

2

2

1* 1* 1*

14) ühiskonnaõpetus:

1*

15) muusika:

2* 2*

2* 2* 1* 1* 1*

16) kunst:

1* 1*

1* 1* 1* 1* 1*

17) tööõpetus, käsitöö
tehnoloogiaõpetus:
18) kehaline kasvatus:

ja

kodundus, 2* 2*

2* 3*

19)arvutiõpetus
KOKKU

1

1* 2* 2* 2*

2* 3* 3

2

2*
1

20 23

25 25 28 30 30

õpetatakse ainet eesti keeles *
4.2 Liikluskasvatuse teemad ja nende käsitlemine HVGs
Vastavalt “Liiklusseadusele” § 4 lg 1 on liikluskasvatuse eesmärk kujundada üksteisega
arvestavaid liiklejaid, kellel on:
 ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda ning hoiduvad käitumast teisi
liiklejaid ohustavalt ja liiklust takistavalt;
 teadmised ja oskused, mis toetavad nende endi ja teiste liiklejate toimetulekut ja ohutust
mitmesugustes liiklusolukordades;
Kooli rolliks on vastavalt “Liiklusseadusele” § 4 lg 2 viia läbi laste liikluskasvatust ja valmistada
neid ette ohutuks liiklemiseks. Kooli poolt läbiviidav liikluskasvatus toimub vastavalt ja
kooskõlas Vabariigi Valitsuse määrusele “Laste liikluskasvatuse kord” (vastu võetud 20.10.2011
nr 136, kehtestatud „Liiklusseaduse” § 4 lõike 3 alusel). Vabariigi Valitsuse 20.10.2012
määrusest “Laste liikluskasvatuse kord” § 6 tulenevalt toimub liikluskasvatuse läbiviimine:
1. HVG õppekava ja tegevuskava alusel.
2. Õppekavas määratud liikluskasvatuse teemad käsitletakse integreerituna ainetundides ning
klassijuhatajatundides. Liikluskasvatuse läbiviimisel arvestatakse lapse iga ja tema rolle
liikluses.
3. Väljaspool õppetundi toimuvad liikluskasvatust toetavad tegevused kavandatakse õppeaasta
alguses kooli üldtööplaanis ja nende läbiviimise eest vastutab kooli juhtkond.
4. Kooli õppekava ning kooli üldtööplaani liikluskasvatuse osa koostamisel arvestatakse
õpilase iga ja tema rolle liikluses.
Vabariigi Valitsuse 20.10.2012 määrusega “Laste liikluskasvatuse kord” § 5 lg 3-4 on esitatud
liikluskasvatuse sisu kooliastmeti:
 Põhikooli esimeses astmes (1.–3. klass) on liikluskasvatuse sisuks jalakäija ja jalgratturi
ohutu liiklemise, käitumise ja liikluses toimetuleku õpetamine, lähtudes eelkõige lapse
koduümbruse liikluskeskkonnast.
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 Põhikooli teises (4.–6. klass) ja kolmandas astmes (7.–9. klass) on liikluskasvatuse sisuks
erinevate liiklusolukordade selgitamine lapse enda ja teiste liiklejate seisukohalt ning linna
ja maapiirkonna teedel ohutu liiklemise õpetamine.
Liikluskasvatuse teemad on tuletatud „Põhikooli riikliku õppekava“ läbivast teemast „Tervis ja
ohutus“ ning maanteeameti soovitustest liikluskasvatuse osas ning „Liiklusseadusest“.
Liikluskasvatuse teemad:
 Jalakäja liiklusreeglid
 Ohutu liikluskäitumine
 Liikluses kehtivade normide järgmine ja kaasliklejatega arvestamine
 Liikluse reeglised tulenevad õigused, kohustused ja vastused
4.3 Läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted
Õppekava läbivad teemad puudutavad õpilase isiksuse ja sotsiaalse arengu seisukohalt olulisi
eluvaldkondi, mida ükski õppeaine eraldi ei käsitle. Läbivate teemade õpetus realiseerub kogu
kooli tegevuse kaudu: ainekavad, kooli mikrokliima, kooli juhtimine ning majandamine.
Läbivate teemade käsitlemise eesmärk on kujundada teadmisi, oskusi, hoiakuid,
väärtushinnanguid ja käitumisnorme valdkondades, millel on kokkupuutepunkte paljude
õppeainetega.
Koolis käsitlevad läbivad teemad on alljärgnevad:
 elukestev õpe ja karjääri planeerimine;
 keskkond ja jätkusuutlik areng;
 kodanikulagatus ja ettevõtlikkus;
 kultuuriline identiteet;
 teabekeskkond;
 tehnoloogia ja innovatsioon;
 tervis ja ohutus;
 väärtused ja kõlblus.
Läbivate teemade õpe realiseerub eelkõige:
1) õppekeskkonna korralduses – kooli vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õppekeskkonna
kujundamisel arvestatakse läbivate teemade sisu ja eesmärke;
2) aineõppes – läbivatest teemadest lähtudes tuuakse aineõppesse sobivad teemakäsitlused,
näited ja meetodid, viiakse koos läbi aineteüleseid, klassidevahelisi ja ülekoolilisi projekte.
Õppeainete roll läbiva teema õppes on lähtuvalt õppeaine taotlustest ja õppesisust erinev,
olenevalt sellest, kui tihe on ainevaldkonna seos läbiva teemaga;
3) valikainete valikul – valikained toetavad läbivate teemade taotlusi;
4) läbivatest teemadest lähtuvas või õppeaineid lõimivas loovtöös – õpilased võivad läbivast
teemast lähtuda selle loovtöö valikul, mida tehakse kas iseseisvalt või rühmatööna;
5) korraldades võimaluse korral koostöös kooli pidaja, paikkonna asutuste ja ettevõtete, teiste
õppe- ja kultuuriasutuste ning kodanikuühendustega klassivälist õppetegevust ja huviringide
tegevust ning osaledes maakondlikes, üle-eestilistes ja rahvusvahelistes projektides.
Läbivate teemate käsitlemisel on aluseks läbivate teemade kavad, mis on toodud “Põhikooli
riikliku õppekava” lisas 12.
4.4 Lõimingu põhimõtted
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Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu. Õppeainetevaheline
lõiming kajastatakse täpsemalt ainekavades ja õpetajate töökavades. Lõimingu planeerimine
põhineb aineõpetajate koostööl.
Lõiming toetab õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Lõimingu saavutamist kavandab
põhikool kooli õppekava arenduse ning õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise käigus.
Lõimingu eesmärgiks on pakkuda õpilastele motiveeritud õppimist, seostada teadmisi õpilasest
ja tema huvidest lähtuvalt ning soodustada sellega õpilase aktiivsust.
Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel,
õppeainete, koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste,
õppeülesannete ning -viiside abil.
Lõimingu saavutamiseks korraldab põhikool õpet ja kujundab õppekeskkonda ning õpetajate
koostööd viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust: täpsustades pädevusi, seades õppe-eesmärke
ning määrates erinevate õppeainete ühiseid probleeme ja mõistestikku.
Läbivad teemad on üld- ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu
vahendiks ning neid arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel.
Lõiminguviise HVGs:
 Ainetevahelised seosed (seosed erinevate ainete õppesisus, üks õppeaine toetab teist)
 Ajaline kooskõla (kaks iseseisvat õppeainet toetaks teineteist, teema käsitlemine ühel ajal)
 Ainete kombineerimine (sarnane ajalisele kooskõlale, aga seob rohkema hulga aineid
tervikuks)
 Teemakeskne lõiming (õppeine, läbiva teema, õppeülesannete või viiside kaudu, nt
loovtööd, projektid)
 Temaatilised lõimingud (õpetajate algatatud temaatikaga ühistööd, nt teemapäevad)
 Valdkonnasisene lõiming (nt keelenädal)
 Valdkondadevaheline lõiming
4.5 Loovtöö korraldamise põhimõtted III kooliastmes
III kooliastmes korraldab kool õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva
loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline.
Loovtöö temaatika valitakse igal õppeaastal ja avalikustatakse õpilastele. Täpsema teemavaliku
teevad õpilased.
HVGs toimub loovtöö kaitsmine 7-8. klassis.
Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Loovtöö läbiviimine põhikoolis on
kirjeldatud “Loovtööde koostamise juhendis”.
4.6 Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted
HVGs lähtutakse ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamisel kooli
põhieesmärkidest ja traditsioonidest, kuid ollakse avatud ka uuele. Projektid kavandatakse iga
õppeaasta alguses kooli üldtööplaanis.
Kõikidel projektidel on kindlaksmääratud projektijuht, kelle ülesandeks on koostöös
projektirühmaga määratleda projekti eesmärgid. Projektil peab olema selge eesmärk ja ajapiirid,
vahendid. Peale projekti toimumist viiakse vastavalt eesmärgile läbi analüüs.
Ülekoolilised ja koolidevahelised projektid kavandatakse kirjalikult. Projekti kavand on üldjuhul
2-5 lehekülge ja hästi liigendatud.
Kui kooli direktor või tema poolt delegeeritud isik on projekti heaks kiitnud, siis lisatakse see
üldtööplaani ja teostatakse.
15

4.7 Õpilase ja vanema teavitamine ning nõustamine
Teavitamisel juhindutakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 55 sätestatust. Õpilaste ja
vanemate teavitamine toimub vastavalt kooli kodukorrale. Teavitamisel järgitakse „Avaliku
teabe seaduses“ ning „Haldusmenetluse seaduses“ teavitamisele sätestatut.
Põhikooli klassi- või aineõpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse
korral kohandavad õpet vastavalt õpilase vajadustele. Õpilase võimete ja annete kõrgeimale
võimalikule tasemele arendamiseks tuleb põhikoolis selgitada välja õpilase individuaalsed
õpivajadused, valida sobivad õppemeetodid ning korraldada diferentseeritud õpet. Põhikool
tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel,
täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde (konsultatiivne järeleaitamine).
HVGs toimib õpilaste tugiõppesüsteem. Õpilaste, nende vanemate ja õpetajate toetamiseks on
koolis:

psühholoog

sotsiaalpedagoog

logopeed

meditsiinitöötaja

konsultatiivne järeleaitamine
Koolis nõustatakse vajaduse korral õpilase vanemat õpilase arengu toetamises ja kodus
õppimises, korraldatakse õpilaste ja vanemate teavitamist edasiõppimisvõimalustest ning
tagatakse õpilastele karjääriteenuste (karjääriõpe, -info või -nõustamine) kättesaadavus.
Põhikool tagab õpilasele ning vanematele teabe kättesaadavuse õppe ja kasvatuse korralduse
kohta ning juhendamise ja nõustamise õppetööd käsitlevates küsimustes. Peamised õppeteemad,
vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse õpilasele
teatavaks õppeveerandi või poolaasta algul.
5. Hindamine ning klassi ja põhikooli lõpetamine
5.1 Hindamine
Hindamise korraldus ja põhimõtted on välja toodud õppekava lisas – HVG hindamiskord
5.2 Klassi lõpetamine
 Veerandi-, poolaastahinnete või -hinnangute alusel otsustab õppenõukogu, kas viia õpilane
järgmisse klassi, jätta täiendavale õppetööle või klassikursust kordama. Õpilaste järgmisse
klassi üleviimise otsus tehakse enne õppeperioodi lõppu.
 Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt veerandi-,
poolaastahinnetest või -hinnangutest tuleks välja panna aastahinne „puudulik” või „nõrk”
või samaväärne sõnaline hinnang. Täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu
enne õppeperioodi lõppu. Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul
juhendamisel spetsiaalseid õppeülesandeid, et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja
oskused. Täiendav õppetöö viiakse läbi pärast õppeperioodi lõppu. Aastahinne või -hinnang
pannakse välja pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö tulemusi.
 Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib erandjuhul jätta õpilase klassikursust kordama, kui
õpilasel on kolmes või enamas õppeaines aastahinne „puudulik” või „nõrk” või samaväärne
sõnaline hinnang, täiendav õppetöö ei ole tulemusi andnud ning õppekavaga nõutavate
õpitulemuste saavutamiseks ei ole otstarbekas rakendada individuaalset õppekava või muid
koolis rakendatavaid tugisüsteeme. Õppenõukogu kaasab otsust tehes õpilase või tema
seadusliku esindaja ning kuulab ära tema arvamuse. Õppenõukogu otsuses peavad olema
esile toodud kaalutlused, mille põhjal peetakse otstarbekaks jätta õpilane klassikursust
kordama.
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 Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib jätta klassikursust kordama õpilase, kellel on
põhjendamata puudumiste tõttu kolmes või enamas õppeaines aastahinne „puudulik” või
„nõrk” või samaväärne sõnaline hinnang. Õppenõukogu kaasab otsust tehes õpilase või tema
seadusliku esindaja ning kuulab ära tema arvamuse.
 9. klassi õpilasele pannakse aastahinded välja enne lõpueksamite toimumist, välja arvatud
õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle.
 Tähtaegu ei kohaldata õpilase suhtes, kellele on koostatud individuaalne õppekava, kus on
ette nähtud erisused järgmisse klassi üleviimise ajas.
5.3 Põhikooli lõpetamine
5.3.1 Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt
„rahuldavad”, kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö ning kes on sooritanud
vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele eksami, matemaatikaeksami ning ühe eksami omal
valikul.
5.3.2 Põhikooli lõpetanuks võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja
õppenõukogu otsusega pidada ning põhikooli lõputunnistuse anda õpilasele:
1) kellel on üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne;
2) kellel on kahes õppeaines kummaski üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane
aastahinne.
5.3.3 Haridusliku erivajadusega õpilasele, kellel käesolevas määruses sätestatud tingimustel
kooli õppekavaga või nõustamiskomisjoni soovitusel individuaalse õppekavaga on vähendatud
või asendatud käesolevas määruses sätestatud taotletavaid õpitulemusi, on lõpetamise aluseks
kooli või individuaalses õppekavas määratud õpitulemuste saavutatus. Haridusliku erivajadusega
õpilasel on õigus sooritada põhikooli lõpueksamid eritingimustel vastavalt „Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse” § 30 lõike 2 alusel haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud
lõpueksamite korraldamise tingimustele ja korrale (eritingimused nt ühtsete küsimustega
põhikooli lõpueksamitöö kohandamine, abivahendite kasutamine, koolieksam)
5.3.4 Varem välisriigis õppinud õpilane, kes on enne lõpueksamite toimumist Eestis põhikoolis
õppinud kuni kolm järjestikust õppeaastat ning kellele on eesti keele õppimiseks koostatud
individuaalne õppekava, võib eesti keele või eesti keele teise keelena eksami sooritada temale
koostatud individuaalse õppekava põhjal ettevalmistatud koolieksamina. Koolieksami
ettevalmistamisel ja hindamisel lähtutakse RÕK §-des 20–22 sätestatust.
6.

Õppekava uuendamise ja täiendamise kord

6.1 Põhikooli õppekava on põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument. Õppekava on
muutuv ja arenev dokument.
6.2 Kooli õppekava arenduse üldjuhiks on direktor, kes delegeerib ülesandeid juhtkonna
liikmetele. ooli õppekava kehtestab direktor käskkirjaga.
6.3 Muudatused kooli õppekavas esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli
hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.
6.4 Põhikooli õppekava koostades lähtutakse riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast, pidades
silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid
ressursse.
6.5 Kool avalikustab õppekava kooli veebilehel ja loob koolis võimalused õppekavaga
tutvumiseks.
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