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KOHTLA-JÄRVE MALEVA PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA  

Kehtestatud direktori 29.01.2021.a käskkirjaga nr 1-2/11-ü 

põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §17 lg 2 alusel  

Heaks kiidetud õppenõukogus, protokoll nr 3, 25.01.2021  

Heaks kiidetud õpilasesinduses, protokoll nr 1, 26.01.2021 

Heaks kiidetud hoolekogus, protokoll nr 1, 27.01.2021 

 

Kohtla-Järve Maleva Põhikooli (edaspidi Kooli) õppekava kehtestatakse „Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse“ § 17 lg 2, Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riikliku 

õppekava“ § 24, Vabariigi Valitsuse 20.10.2011. a määruse nr 136 „Laste liikluskasvatuse kord“ § 

6 lg 3, Haridus- ja Teadusministeeriumi 5. novembril 2020. a koolidele saadetud kirja distantsõppe 

korraldamisest alusel ning see on koolis õpingute (õppe- ja kasvatustegevuse) alusdokument. 

Õppekava koosneb õppekava üldosast ja ainevaldkondade õppeainete ainekavadest. 
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1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Kohtla-Järve Maleva Põhikooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse 

alusdokument, mis on kooskõlas riikliku õppekavaga. 

1.2. Õppekava koostamisel on lähtutud riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast. 

1.3. Kooli õppekava üldosas on esitatud: 

1) kooli väärtused ja eripära; 

2) kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid;  

3) õppekorraldus (sh tunnijaotusplaan õppeaineti ja klassiti, läbivate teemade ja lõimingu 

rakendamine, valikainete ja võõrkeelte valik, eesti keelest erinevate õppekeelte 

kasutamineõppeaineti, distantsõppe korraldus eesmärgiga ennetada või tõkestada tuvastatud 

nakkushaiguse levikut); 

4) üldpädevuste kujundamiseks ja õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud 

tegevused, sh õppekava rakendamist toetavad tegevused, õppekäigud ja muu taoline; 

5) liikluskasvatuse teemad kooliastmeti; 

6) III kooliastme loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise kord; 

7) õpilaste arengu ja õppimise toetamise ning hindamise korraldus; 

8) hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise 

kord; 

9) karjääriõppe, sh karjääriinfo ja nõustamise korraldamine; 

10) õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus; 

11) õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted; 

12) kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord. 
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1.4. Õppekava terviktekst sisaldab lisaks kooli õppekava üldosale ka ainekavasid, mis on  

koondatud ainevaldkonniti ning lihtsustatud õppekava. 

1.5. Kool avalikustab tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 69 lõikes 1 sätestatud nõudest, 

kooli õppekava kooli veebilehel ja loob kooli raamatukogus võimalused kooli õppekavaga 

tutvumiseks. 
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2. KOOLI VÄÄRTUSED JA ERIPÄRA 

Visioon: Maleva Põhikool on õppeasutus, kus on loodud tingimused kvaliteetse põhihariduse 

saamiseks erineva emakeelega õpilastele. 

2.1. Kooli väärtused 

2.1.1. Usaldusväärsus. Teeme oma tööd pühendumuse ja vastutustundega. Oleme ausad 

iseenda ja teiste vastu. 

2.1.2. Koostöö. Oleme koostööle avatud. Austame oma partnereid ning nende seisukohti. 

2.1.3. Loovus. Hindame neid, kes otsivad uusi ideid. Arendame loovust iseendas, et luua 

uudseid lahendusi. 

2.1.4. Ratsionaalsus. Otsime varasemast tõhusamaid lahendusi, mis tagaksid eesmärgi 

saavutamise võimalikult säästval viisil. 

2.1.5. Kõik kooli töötajad lähtuvad oma tegevuses üldinimlikest ja ühiskondlikest 

alusväärtustest, milleks on ausus, hoolivus, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda 

ja teiste vastu, vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, 

kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, 

solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus.  

2.1.6. Koolis kujundatakse väärtushoiakuid, mis on õnneliku elu ja ühiskonna eduka 

koostoimimise aluseks. 

2.2. Kooli eripära 

2.2.1. Kohtla-Järve Maleva Põhikool  on  Ahtme linnaosa ainuke põhikool, kus õpitakse nii eesti 

kui vene keeles. Siin on eesti õppekeelega klassid, vene õppekeelega klassid ja 

keelekümblusklassid. Keelekümblusklassid on komplekteeritud eesti keelest erineva 

kodukeelega peredest pärit lastest, kes soovivad omandada hariduse riigikeeles. 
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3. ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID 

3.1. Kohtla-Järve Maleva Põhikoolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Kool aitab kaasa 

õpilaste kasvamisele loovateks ja mitmekülgseteks isiksusteks. Õpikeskkond on eakohane, 

turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav. 

3.2. Kool võimaldab õpilastel jõuda selgusele oma huvides, teadmiste tähtsuses ja sellega 

seonduvalt elukestvas õppes. 

3.3. Teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ning arendamine toimub 

kogu kooli õppe- ja kasvatusprotsessi, kodu ja kooli koostöö tulemusena. 

3.4. Kool toetavad iga õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut ning 

loob tingimused õpilase võimete arenguks, eneseteostuseks ja teaduspõhise maailmapildi 

kujunemiseks. 

3.5.  Kooli lõpetanud õpilane on saavutanud riiklikes õppekavades esitatud õpitulemused. 
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4.  ÕPPEKORRALDUS 

1) Kohustuslikud õppeained ja nädalakoormus on määratud riiklikust õppekavast lähtudes. Kõiki 

õppeaineid õpitakse kogu õppeaasta vältel. Koolis on õppetunni arvestuslik pikkus 45 minutit. 

Õppetund vaheldub vahetunniga. Tunniplaan, tundide ajad ja koolivaheajad on esitatud kooli 

kodulehel. 

2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja koolivaheaegadest. Õppeaastas on 5 õppeperioodi ja 5 

koolivaheaega.  

3) Kooli õppeaasta arvestuslikud ühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, õppeperiood, 

poolaasta, õppeaasta. Ühes õppenädalas on viis õppepäeva.  

4) Õppeperioodides on kokku vähemalt 175 õppepäeva. Lõpuklassis on õppeperioodides 

kokku vähemalt 185 õppepäeva. Lõpueksami toimumise päeval ja vähemalt kahel päeval enne 

seda õppetunde ei toimu. Lõpueksami toimumise päev ja sellele eelnevad kaks päeva 

arvatakse õppepäevade hulka. 

5) Õppe- ja kasvatustegevuse põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis 

(klassiruumis või õues), või väljaspool kooli ekskursiooni, õppekäigu või muuseumitunnina. 

6) Õpetaja planeerib oma tööd koostöös teiste õpetajatega. Õppeperioodi jooksul läbitavad 

peamised teemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused 

tehakse õpilastele teatavaks õppeperioodi algul. 

7) Huviringide tegevusplaan kajastub kooli kodulehel. 

8) Riigikeele paremaks omandamiseks toimub vene õppekeelega klassides osaline aineõpetus 

eesti keeles vastavalt lapsevanemate ja õpilaste soovidele ning kooli võimalustele. 

9) Koolis luuakse võimalused tugisüsteemide võrgustiku igakülgseks toimimiseks 

individuaalselt või rühmiti nii õpi- ja käitumisraskustega õpilaste puhul kui ka 

andekamate õpilaste arendamiseks. 

10) Koolis on A-võõrkeeleks inglise keel ja B-võõrkeeleks vene keel võõrkeelena. 

 



8 

 

4.1. Tunnijaotusplaan  

4.1.1. eesti õppekeelega klassidele 

 Klassid 

Ained 1. 2. 3. I KA 4. 5. 6. II KA 7. 8. 9. III 

KA 

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

2) kirjandus    0  2+1 2 4+1 2 2 2 6 

3) A-võõrkeel 

(inglise keel) 

+1 +1 3 3+2 3+1 3+1 3 9+2 3 3 3 9 

4) B-võõrkeel 

(vene keel) 

   0   3 3 3 3 3 9 

5) matemaatika 3+1 3+1 4+1 10+3 4+1 4+1 5 13+2 5 4 4 13 

6) loodusõpetus 1 1+1 1+1 3+2 2 2 3 7 2   2 

7) geograafia    0    0 1 2 2 5 

8) bioloogia    0    0 1 2 2 5 

9) keemia    0    0  2 2 4 

10) füüsika    0    0  2 2 4 

11) ajalugu    0  1 2 3 2 2 2 6 

12) inimeseõpetus  1 1 2  1 1 2 1 1  2 

13) 

ühiskonnaõpetus 

   0   1 1   2 2 

14) muusika 2 2 2 6 2 1 1 4 1 1 1 3 

15) kunst 2 1 2/1 4,5 1 1 1 3 1 1 1 3 

16) tööõpetus,  

käsitöö ja 

kodundus, 

tehnoloogiaõpetus 

1 2 1/2 4,5 1 2 2 5 2 2 1 5 

17) kehaline 

kasvatus 

3 3 2 8 3 3 2 8 2 2 2 6 

Valikaine 

informaatika 

     +1 +1 +2 +1 +1  +2 

Vaba 

tunniressurss  

2 3 3 +8 4 5 1 +10 2 1 1 +4 

Maksimaalne 

nädalakoormus 

20 23 25  25 28 30  30 32 32  
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Vaba tunniressursi kasutamine: 

I kooliastme vaba tunniressursi määramisel on arvestatud sellega, et: 

eesti keel – sellest ainest oleneb kogu edasine edu õppetöös. Lisatunde on vaja, et 

täiustuks arusaamine, sõnavara hulk, arutluste ja sündmuste kirjeldamise oskus ning 

areneks funktsionaalne lugemisoskus (eriti muukeelsete perede laste arengut 

arvestades). A-võõrkeele lisatund annab võimaluse keeleoskuse paremaks 

omandamiseks. Matemaatika vajab suuremat tähelepanu, õpetajapoolset toetust, 

abstraktsetelt mõistetelt üleminek reaalsesse ellu. 

Loodusõpetus aitab kaasa funktsionaalse lugemisoskuse arendamisele, meie 

ümbritseva elu ja looduse tundmaõppimisele, võimaldab teostada katseid ja vaatlusi, 

korraldada õppekäike, õuesõpet. 

II kooliastme vaba tunniressursi määramisel on arvestatud sellega, et: 

eesti keele ja kirjanduse lisatund võimaldab arendada sõnavara ja lugemistehnikat. 

A-võõrkeele lisatund annab võimaluse keeleoskuse paremaks omandamiseks. 

Matemaatika on lõimiv baasteadus ning vajab omandamiseks õpetajapoolset 

juhendamist. Informaatika suunab õpilasi sisukamalt kasutama infotehnoloogia 

vahendeid ja neid rakendama õppimisel. 

III kooliastme vaba tunniressursi määramisel on arvestatud vajadus täiendavalt õppda eesti 

keelt ja informaatikat. 

4.1.2. Tunnijaotusplaan keelekümblusklassidele 

 Klassid 

Ained 1. 2. 3. I 

KA 

4. 5. 6. II KA 7. 8. 9. III KA 

1) eesti keel  

 

5+1 10/6 6 19+

1 

5 3 3 11 2 2 2+1 6+1 

2) kirjandus eesti keeles    0  2 2 4 2 2 2 6 

3) alates 2. klassist II pa  

vene keel (kui emakeel) 

- /4 4 6 4 1 2 7 2 1 2 5 

4) kirjandus vene keeles    0  2 1 3 1 2 1 4 
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5) A-võõrkeel (inglise 

keel) 

  3 3 3 3+1 3 9+1 3+1 3+1 3 9+2 

6) matemaatika 4 3 3 10 4 4 5 13 5 4 4 13 

7) loodusõpetus 1+1 1 1 3+1 2 2 3 7 2   2 

8) geograafia    0    0 1 2 2 5 

9) bioloogia    0    0 1 2 2 5 

10) keemia    0    0  2 2 4 

11) füüsika    0    0  2 2 4 

12) ajalugu    0  1 2 3 2 2 2 6 

13)inimeseõpetus  1 1 2  1 1 2 1 1  2 

14)ühiskonnaõpetus    0   1 1   2 2 

15) muusika 2 2 2 6 2 1 1 4 1 1 1 3 

16) kunst 2 1 2/1 4,5 1 1 1 3 1 1 1 3 

17) tööõpetus,  käsitöö 

ja kodundus, 

tehnoloogiaõpetus 

1 2 1/2 4,5 1 2 2 5 2 2 1 5 

18) kehaline kasvatus 3 3 2 8 3 3 2 8 2 2 2 6 

Valikaine informaatika      +1 +1 +2 +1   +1 

Vaba tunniressurss 2   +2  2 1 +3 2 1 1 +4 

Maksimaalne 

nädalakoormus 

20 23 25  25 28 30  30 32 32  

Vaba tunniressursi kasutamine: 

I kooliastme vaba tunniressursi määramisel on arvestatud sellega, et: 

eesti keel – sellest ainest oleneb kogu edasine edu õppetöös. Lisatunde on vaja, et 

täiustuks arusaamine, sõnavara hulk, arutluste ja sündmuste kirjeldamise oskus 

ning areneks funktsionaalne lugemisoskus. 

Loodusõpetus aitab kaasa funktsionaalse lugemisoskuse arendamisele, meie 

ümbritseva elu ja looduse tundmaõppimisele, võimaldab teostada katseid ja vaatlusi, 

korraldada õppekäike, õuesõpet. 

II kooliastme vaba tunniressursi määramisel on arvestatud sellega, et:  
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A-võõrkeele lisatund annab võimaluse keeleoskuse paremaks 

omandamiseks. Informaatika suunab õpilasi sisukamalt kasutama 

infotehnoloogia vahendeid ja neid rakendama õppimisel. 

III kooliastme vaba tunniressursi määramisel on arvestatud vajadus täiendavalt õpetada eesti 

keelt, inglise keelt ja informaatikat. 

4.1.3. Tunnijaotusplaan vene õppekeelega klassidele 

       Klassid 

 

     

Ained  1. 2. 3. I KA 4. 5. 6. II KA 7. 8. 9. III KA 
             

1) vene keel 6 6 7 19 5 3 3 11 2 2 2 6 
             

2) kirjandus      2 2 4 2 2 2 6 
             

3) eesti keel teise 2 2+1 2+1 6+2 4 4 4 12 4 4 4 12 

keelena             
              

4) A-võõrkeel   3 3 3 3 3 9 3 3 3 9 

inglise keel             
             

5) matemaatika 3 4 3 10 4 4 5 13 5 4 4 13 
             

6) loodusõpetus 1 1 1 3 2 2 3 7 2   2 
             

7) geograafia         1 2 2 5 
             

8) bioloogia         1 2 2 5 
             

9) keemia          2 2 4 
             

10) füüsika          2 2 4 
             

11) ajalugu      1 2 3 2 2 2 6 
             

12) inimeseõpetus  1 1 2  1 1 2 1 1  2 
              

13)        1 1   2 2 

ühiskonnaõpetus             
             

14) muusika 2 2 2 6 2 1 1 4 1 1 1 3 
             

15) kunst 2 1 2/1 4,5 1 1 1 3 1 1 1 3 
             

16) tööõpetus, 1 2 1/2 4,5 1 2 2 5 2 2 1 5 

käsitöö ja             

kodundus,             

tehnoloogiaõpetus             
             

17) kehaline 3 3 2 8 3 3 2 8 2 2 2 6 

kasvatus             
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Valikaine      +1  +1 +1   +1 

informaatika             
              

Vaba   1 1 +2  1  +1 1   +1 

tunniressurss             
             

Maksimaalne 20 23 25  25 28 30  30 32 32  

nädalakoormus             
              

Vaba tunniressursi kasutamine: 

I kooliastme vaba tunniressursi määramisel on arvestatud sellega, et: 

Eesti keel teise keelena – lisatunde on vaja, et täiustuksid eesti keele osaoskused 

(kuulamine, kõnelemine, lugemine, kirjutamine). 

II kooliastme vaba tunniressursi määramisel on arvestatud sellega, et: 

Informaatika suunab õpilasi sisukamalt kasutama infotehnoloogia vahendeid ja 

neid rakendama õppimisel. 

III kooliastme vaba tunniressursi määramisel on arvestatud vajadus täiendavalt õpetada 

informaatikat. 

4.2. Eesti keelest erinevate õppekeelte kasutamine õppeaineti 

4.2.1. Koolis õpitakse A-võõrkeelt (inglise keel), B-võõrkeelt (vene keel), eesti keelt teise 

keelena, vene keelt. 

4.2.2. Eesti õppekeelega klassis alustatakse A-võõrkeele õppimist (inglise keel) 1. klassist. B-

võõrkeele õppimist (vene keel) alustatakse 6. klassist. 

4.2.3. Vene õppekeelega klassis õpitakse eesti keelt teise keelena alates 1. klassist. A-

võõrkeele õppimist (inglise keel) alustatakse 3. klassist. 

4.2.4. Keelekümblusklassis õpitakse esimeses klassis kõiki õppeaineid eesti keeles. Teise 

klassi teisel poolaastal hakatakse õppima vene keelt kui emakeelt. Neljandast klassist võib 

suureneda järkjärgult venekeelsete õppeainete osakaal. A-võõrkeele õppimist (inglise keel) 

alustatakse 3. klassist. 

4.3. Läbivad teemad ja lõiming 
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4.3.1. Läbivate teemade õpetus realiseerub kogu koolipere ühise toimimise kaudu, põhinedes 

lõimingul ja keskkonna korraldusel. 

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

vahendiks ning neid arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel. Läbivad teemad on 

ainevaldkonnaülesed ja ühiskonnas tähtsustatud ning võimaldavad luua ettekujutuse 

ühiskonna kui terviku arengust, toetades õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates 

olukordades rakendada. 

Läbivate teemade õpe realiseerub eelkõige: 

1) õpikeskkonna korralduses – kooli vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õpikeskkonna 

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) läbivatest teemadest lähtuvas või õppeaineid lõimivas loovtöös – õpilased võivad läbivast 

teemast lähtuda selle loovtöö valikul, mida tehakse kas iseseisvalt või rühmatööna; 

4) 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. 

4.3.2. Lõiming 

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

õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Lõimingu saavutamist kavandatakse õppe- ja 

kasvatustegevuse planeerimise käigus õpetaja töö planeerimise ja kooli üldtööplaani tasandil.  

2) Lõimingu mõte avaldub selles, et ühel või teisel moel seostatakse eraldiseisvaid 

õpetatavaid teadmisi ja oskusi, asetades need reaalse elu konteksti ning aidates õpilastel neid 

mõtestada ning seostada üheks tervikuks. 

3) Selle saavutamiseks kasutatakse probleemõpet, mis julgustab õpilasi uurima võimalusi, 

välja mõtlema alternatiivseid lahendusi, tegema koostööd, välja pakkuma ideid ning lõpuks 
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välja pakkuma parima lahenduse, mis nad ise leidsid. Abiks on erinevad õppeviisid 

(individuaalne, paaris- ja rühmatöö, diskussioon, ajurünnak, õppekäik, ekskursioon, matk), 

mis aitavad õpilasel omandada erinevaid töövõtteid ja saada kogemusi. Erinevad 

õppeülesanded (projekt, referaat, uurimistöö, loovtöö, essee) täidavad olulist rolli lõimingu 

saavutamisel. Lõiminguks võib olla ka mis tahes probleem, meetod või vahend, millega kaks 

või enam õpikogemust seostatakse. 

4) Lõiming väljendub õpetaja töö planeerimisel õppetegevustena. Tegevusteks võivad olla 

projektide kavandamine ja teostamine, probleemide lahendamine, uurimine, küsimuste 

esitamine ja neile vastuste leidmine. Lõimingu õnnestumiseks on oluline õpetajate koostöö. 

Selleks on koolis loodud võimalused õpetajate omavaheliseks tihedaks koostööks. 

5) Lõimingu viisi valik on õpetajale vaba ning viisi valik sõltub sellest, mida tahetakse 

lõimimisega saavutada: kas luua seoseid üksikute õpitulemuste vahel, ainevaldkondade sees 

ja ainevaldkondade vahel või soovitakse lõiminguga saavutada kooliastme pädevusi, 

üldpädevusi või valdkonnapädevusi. 

4.4. Distantsõppe korraldus eesmärgiga ennetada või tõkestada tuvastatud 

nakkushaiguse levikut 

4.4.1. Perioodil, mil koolihoone on õpilastele suletud, korraldab  kool distantsõpet ja tagab 

õpilase õigust õppida ja saada teavet koolis toimuva õppe korralduse kohta vastavalt 

põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 55. Kooli poolt juhendatud tegevuse osakaal on suurem 

kui iseseisval õppimisel (PGS § 22 lõige 2). 

4.4.2. Distantsõppe rakendamisel tagatakse kõigile õpilastele arenguks sobiv õppekeskkond ja 

võimalus saada juhendatud õpet, mis tähendab seda, et õppetöö toimub kokkulepitud 

veebikeskkonnas, kus on õpilastega suhtlemine, neile uute õppeteemade vahetu selgitamine 

ning õpijuhiste ja tagasiside andmine. Õpet planeeritakse nii, et vaimne õppetegevus ning 

liikumispausid oleksid koolipäeva vältel tasakaalus. 

4.4.3. Kodutööde andmisel lähtutakse põhimõttest, et õpilane ei pea iseseisvalt õppima uut 

sisu, vaid kordama ja kinnistama õpitut. 

4.4.4. Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe võib toimuda vastavalt kehtivatele piirangutele 

koolis kontaktõppena, arvestades õpilaste individuaalset õppimissuutlikkust ja neile 

tõhustatud või eritoe tagamise vajadust, mida kodustes oludes pakkuda ei suudeta.  
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4.4.5. Distantsõppe korral on tagatud kooli tugiteenuste ja teiste teenuste kättesaadavus, sh 

koolitervishoiuteenus, toitlustamine. 

4.4.6. Kool hoolitseb selle eest, et kooli arvutid, serverid jms oleks turvalised.  

4.4.7. Virtuaalselt toimuvas õppe korraldamisel juhindub kool andmekaitset reguleerivate 

õigusaktide nõuetest ja Andmekaitse Inspektsiooni 07.10.2020 ringkirjas kehtestatud 

põhimõtetest. Koolis on kokku lepitud õppeks sobivad veebikeskkonnad, kehtestatud andmete 

töötlemise põhimõtted ja kirjeldatud infoturbe- ning andmekaitsealased riskid ning meetmed 

nende maandamiseks.  

4.4.8. Õppetöö korraldus kontakt- ja distantsõppe korral on esitatud Kohtla-Järve Maleva 

Põhikooli korralduses. 
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5.  Üldpädevuste kujundamiseks ja õppekeskkonna 

mitmekesistamiseks kavandatud tegevused, sh õppekava 

rakendamist toetavad tegevused, õppekäigud ja muu 

taoline 

5.1. Üldpädevuste kujundamiseks ja õpikeskkonna mitmekesistamiseks on koolis kavandatud 

järgmised tegevused, mis kirjeldatakse konkreetsemalt kooli üldtööplaanis. 

5.2. Üldpädevused kujunevad kõigi õppeainete kaudu ning tunni- ja koolivälises tegevuses. 

Üldpädevuste kujunemist jälgivad ja suunavad õpetajad omavahelises koostöös ning kooli ja 

kodu koostöös. Üldpädevused realiseeruvad kogu koolipere tegevuse ning õpikeskkonna 

kujundamise kaudu. 

5.3. Ülekoolilised õppekava rakendamist toetavad tegevused: 

1) õppekäigud ja ekskursioonid, mis toetavad üldpädevuste kujunemist: 

2) loovtöid tutvustavad üritused; 

3) traditsioonilised ülekoolilised üritused, mis toimuvad igal aastal; 

4) kooli ja kalendritähtpäevaga seotud üritused (näiteks aktused, õpetajate päeva tähistamine 

jms); 

5) heategevusüritused; 

6) kontserdid ja teatrikülastused; 

7) spordiüritused ja loodusmatkad; 

8) projektitöö. 

5.4. Koolis kavandatud tegevused võivad olla suunatud nii ühe klassi õpilastele kui ka kogu 

kooliperele. Võimalusel kaasatakse õpilasi ka rahvusvahelistesse projektidesse. 

5.5. Õigus teha ettepanekuid ülekooliliste ja koolidevaheliste tegevuste korraldamiseks ja 

osalemiseks koolivälistes projektides on aineõpetajatel, õpilastel, kooli juhtkonnal, 

klassikollektiividel, huviringide juhendajatel, teistel kooliga seotud huvilistel. 
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5.6. Ülekoolilised ja koolidevahelised tegevused kavandatakse ja esitatakse üldjuhul enne 

õppeaasta algust ja II poolaasta algust kinnitamiseks kooli direktorile. 

5.7. Tegevuses peab kajastuma ürituse täpne pealkiri, eesmärk ja tegevuskava, toimumise aeg 

ja koht, tegevuse läbiviijad (vastutajad ja meeskond) ning osalejad ja vajalikud materiaalsed 

ressursid. 

5.8. Õppeaasta jooksul korraldab ainesektsioon erinevaid üritusi eesmärgiga mitmekesistada 

õppetöö vorme, täiendada teadmisi ning motiveerida õpilasi ennast edasi arendama. 

5.9. Projekt-, õues- ja muuseumiõpe ning ekskursioonid ja õppekäigud toimuvad vastavalt 

kooli tööplaanile, mis on läbi arutatud klassijuhatajate, huvijuhi ja aineõpetajatega ning 

kooskõlastatud kooli juhtkonnaga. 

5.10. Õppereisidel ja matkadel on kõik õpilased kohustatud täitma grupijuhi või õpetaja 

juhiseid ja korraldusi, täitma liikluseeskirju ja transpordi kasutamise reegleid, looduses 

viibides käituma loodushoidlikult. 
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6.  Liikluskasvatuse teemad kooliastmeti 

6.1. Vastavalt „Liiklusseadusele“ § 4 lg 1 on liikluskasvatuse eesmärk kujundada üksteisega 

arvestavaid liiklejaid, kellel on: 

1) ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda ning hoiduvad käitumast 

teisi liiklejaid ohustavalt ja liiklust takistavalt; 

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

ohutust mitmesugustes liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka juhina. 

6.2. Kooli poolt läbiviidav liikluskasvatus toimub kooskõlas Vabariigi Valitsuse 20.10.2011. 

a määrusega nr 136 „Laste liikluskasvatuse kord“, milles § 5 lg 3-4 on esitatud 

liikluskasvatuse sisu kooliastmeti. 

6.2.1. Põhikooli esimeses astmes (1.–3. klass) on liikluskasvatuse sisuks jalakäija ja jalgratturi 

ohutu liiklemise, käitumise ja liikluses toimetuleku õpetamine, lähtudes eelkõige lapse 

koduümbruse liikluskeskkonnast. 

6.2.2. 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. 

6.3. Liikluskasvatuse läbiviimisel arvestatakse lapse iga ja tema rolle liikluses. 

Liikluskasvatuse teemad tulenevad riikliku õppekava läbivast teemast „Tervis ja ohutus”.  

6.3.1.Liikluskasvatus I kooliastmes toimub aastaringselt ainetundides, klassijuhatajatundides, 

temaatilistel hommikukogunemistel, õppekäikudel.  

6.3.2. Liikluskasvatus II kooliastmes toimub aastaringselt ainetundides, põhjalikumalt 

kehalise kasvatuse ja inimeseõpetuse tunnis, klassijuhatajatundides, õppekäikudel.  

6.3.3. Liikluskasvatus III kooliastmes toimub aastaringselt ainetundides, põhjalikumalt 

kehalise kasvatuse, bioloogia, geograafia ja inimeseõpetuse tunnis, klassijuhatajatundides, 

temaatilistel loengutel, õppekäikudel. 
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7. III kooliastme loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö 

koostamise ja hindamise kord 

7.1. Loovtööd koostavad 8. klassi õpilased. 

7.2. Loovtöö tähendab uurimust, projekti, kunstitööd või muud taolist. Uurimus eeldab 

materjali kogumist, analüüsimist/süstematiseerimist ja üldistamist ning järelduste tegemist. 

Projekt eeldab projekti kavandamist, läbiviimist ja tagasisidestamist. Kunstitöö eeldab idee 

loomist, teose valmistamist ning selle esitlemist avalikult. 

7.3. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Võimaluse korral võib 

loovtööd korraldada koostöös kooli pidaja, paikkonna asutuste ja ettevõtete ning teiste õppe- 

ja kultuuriasutuste ning kodanikuühendustega klassiväliste, huviringide, maakondlike, 

vabariiklike või rahvusvaheliste projektidena. 

7.4. Klassijuhataja toetab oma klassi õpilasi teemade ja juhendaja valikul. 

7.5. Loovtöö temaatika valik 

7.5.1. Loovtöö temaatika valib kool silmas pidades teema aktuaalsust kohalikus 

kultuuriruumis, Eestis ja maailmas, arvestades kultuurisündmusi või kultuuritegelaste 

tähtpäevi. 

7.5.2. Kooli poolt valitud läbivatest teemadest lähtuvad või õppeaineid lõimiva loovtöö 

temaatika võib olla järgmine: 

1) elukeskkonnaga seotud loovtööd, mis lähtuvalt läbivatest teemadest keskkond ja ühiskonna 

jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus, tehnoloogia ja innovatsioon; 

2) eneseteostusega seotud loovtööd, mis lähtuvad läbivatest teemadest elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; 

3) isiksuseks kujunemisega seotud loovtööd, mis lähtuvad läbivatest teemadest kultuuriline 

identiteet, teabekeskkond, väärtused ja kõlblus. 
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7.5.3. Täpsema teemavaliku teevad õpilased I õppeperioodil ja teavitavad sellest kooli 

juhtkonda enne I vaheaega. 

7.6. Loovtöö juhendamine 

7.6.1. Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö 

oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut. 

7.6.2. Ühel juhendajal võib olla maksimaalselt 4 õpilast või 3 rühma. 

7.6.3. Õpilase juhendamine toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord kuus. 

7.6.4. Juhendaja roll on suunav. Ta aitab õpilast teema valikul ja tegevusplaani koostamisel; 

annab õpilasele õppematerjali valitud teema kohta või suuniseid info leidmisel; jälgib töö 

vastavust sisulistele ja vormistamise nõuetele ning jälgib ajakava täitmist; nõustab õpilast 

esitluse edukaks läbiviimiseks; täpsustab rühmatöös liikmete tööpanuse; nõustab õpilast 

loovtöö esitlemise vormi valikul. 

7.7. Loovtöö koostamine 

7.7.1. Loovtöö koostamise minimaalne ajaline maht õpilase jaoks on 15 tundi, mis sisaldab nii 

juhendamisele kulunud tunde kui ka iseseisvat tööd. 

7.7.2. Loovtöö juhendamine ja koostamine on korraldatud õppeperioodide kaupa. 

I õppeperiood – õpilastele tutvustatakse loovtöö teemasid, nõudeid töö koostamisele 

ning tähtaegu. 

II õppeperiood – õpilane informeerib töö koostamise alustamisest: töö teema, töö 

eesmärk/hüpotees, töö struktuur (peatükid, alapeatükid), töö teoreetiline osa, meetodid, töö 

praktiline vormistamine, lisade loetelu (materjalid), töö koostamise kava; 

III ja IV õppeperiood – õpilane esitab valmis töö juhendajale; 

V õppeperiood – õpilane esitleb oma tööd hindamiskomisjonile. Esitlemine toimub maikuus. 

7.8. Loovtöö hindamise kord 
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7.8.1. Loovtöö hindamisel lähtutakse kujundava hindamise põhimõtetest ja kooli õppekava 

hindamise korraldusest. Loovtöö hinne kantakse klassitunnistusele ja kajastatakse eKoolis. 

7.8.2. Loovtöö hindamise eesmärgiks on kirjeldada loovtööle seatud eesmärkide täideviimist 

ning anda seeläbi tagasisidet loovtöö kui terviku kohta ning kujundada kriitilist suhtumist oma 

töösse, julgustada õpilast järgmisteks loovtöödeks ning toetada seeläbi isiksuse arengut. 

7.8.3. Loovtööle ja selle esitlemisele annab koondhinnangu kolmeliikmeline 

hindamiskomisjon, kuhu kuulub(vad) ka õpilase juhendaja(d). Grupitöö puhul antakse 

hinnang iga liikme tööle, mis kujuneb tööprotsessi jooksul. 

7.8.4. Hinnang antakse loovtöö sisule, protsessile, vormistamisele ja esitlemisele. 

7.9. Loovtöö korraldamine, liigid ning nõuded loovtöö esitlemisele on esitatud Kohtla-Järve 

Maleva Põhikooli loovtöö korralduses. 
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8. Hindamise korraldus 

Koolis järgitakse õpilase hindamisel „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 29 

sätestatut ning juhindutakse „Põhikooli riiklikust õppekavast“ § 19 - § 22. 

8.1. Kujundav hindamine 

8.1.1. Kogu õppepäeva vältel annavad õpetajad õpilasele tagasisidet, et toetada õpilase 

käitumise, hoiakute ja väärtushinnangute kujunemist. Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja 

võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid 

edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut: 

1) tegevuste ja eesmärkide püstitamine, töö analüüs ja tagasiside, enesehinnang; 

2) vastutuse võtmine oma õppimise ja õppevahendite olemasolu eest; 

3) õpetaja loob klassis tingimused, kus igal õpilasel on võimalik aktiivselt osaleda 

õppetöös; 

4) õpilaste suunamine, innustamine, õppetöö kavandamine ja ettepanekute tegemine; 

5) õpilaste individuaalsusega arvestamine. 

8.1.2. Kujundav hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate 

saavutustega. Tähtis on eelnevate teadmiste ja oskuste kindlakstegemine; oodatava ja tegeliku 

õpitulemuse võrdlus; õpilase kaasamine enese hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke 

seada ning oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel analüüsida ning tõsta 

õpimotivatsiooni. 

8.1.3. Kujundava hindamise ühe vahendina võib kasutada õpimappi. Õpimapp õppimise 

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

aine- ja valdkonnapõhiselt, läbivate teemade või üldpädevuste kohta. 

8.2. Teadmiste ja oskuste hindamine kui kokkuvõtvate hinnete alus 

8.2.1. Õpilase ainealaseid teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas 

ainekavas toodud oodatavate õpitulemustega ja tema õppele püstitatud eesmärkidega. 

Ainealaseid teadmisi ja oskusi hinnatakse nii õppe käigus kui ka õppeteema lõppedes. 
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8.2.2. Hindamisel viie palli süsteemis: 

 1) hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks 

olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid; 

 2) hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks 

olevatele taotletavatele õpitulemustele; 

 

 3) hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või 

kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või 

edasises elus; 

 

 4) hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, aga ei 

võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus; 

 

 5) hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta 

hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende 

õpitulemuste osas puudub. 

 

8.2.3. Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse 

põhimõttest, et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, 

koostatakse tööd nii, et hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% 

maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, 

hindega „2” 20–49% ning hindega „1” 0–19%. 

8.2.4.  Esimeses klassis kasutatakse õpilase hindamisel kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid, 

millel puudub numbriline ekvivalent. Numbriline hindamine algab 2. klassist. 

Õpilase koolist lahkumisel teisendatakse selle õppeaasta kokkuvõtvad hinded ja käimasoleva 

õppeperioodi jooksul saadud hinded viie palli süsteemi. 
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8.2.5. Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib 

kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust 

hinnata hindega „nõrk” 

 

8.3. Järelevastamise ja järeltööde sooritamise kord 

8.3.1. Kui kirjalikku tööd või suulist vastust on hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” või 

on hinne jäänud panemata, antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö 

sooritamiseks. 

8.3.2. Järelevastamine ja järeltööde sooritamine toimub õpilase ja õpetaja vahelisel 

kokkuleppel. Järelevastamine ja järeltöö asendab eelneva hinde, tingimusel, et järelevastamise 

või järeltöö käigus saadud hinne on eelmisest tulemusest parem. Koolis järgitakse põhimõtet, 

et õpilaste soovi õppida tuleb toetada kogu aeg ning eriti toetame õppimist, mis püüdleb 

senisest parema tulemuse suunas. 

8.4. Õpilaste täiendava õppetööle jätmise tingimused ja kord 

8.4.1. Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt 

poolaastahinnetest või -hinnangutest tuleks välja panna aastahinne „puudulik” või „nõrk” või 

anda samaväärne sõnaline hinnang.  

8.4.2. Täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu enne viimase õppeperioodi lõppu. 

8.4.3. Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul juhendamisel spetsiaalseid 

õppeülesandeid, et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused.  

8.4.4. Täiendav õppetöö viiakse läbi pärast viimase õppeperioodi lõppu. Aastahinne või -

hinnang pannakse välja pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades selle tulemusi. 

 

8.5. Kokkuvõtvad hinded ja järgmisse klassi üleviimine 

8.5.1. Kokkuvõttev hindamine on hinnete koondamine poolaastahinneteks 

ning poolaastahinnete koondamine aastahinneteks. 

8.5.2. Õpilast ja piiratud teovõimega õpilase puhul ka vanemat teavitatakse kokkuvõtvatest 

hinnetest. 
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8.5.3.  1. klassis kasutatakse kokkuvõtva hindamisena vähemalt kaks korda õppeaastas 

toimuvat kirjeldavate sõnaliste kokkuvõtvate hinnangute andmist, millel ei ole numbrilist 

ekvivalenti. Kokkuvõtvas hinnangus kajastub, kuivõrd taotletud õpitulemused on saavutatud. 

8.5.4. Kui õppeaine poolaastahinne või -hinnang on jäänud andmata ja õpilane ei ole 

kasutanud võimalust järele vastata, hinnatakse aastahinde või -hinnangu väljapanekul vastaval 

poolaastal omandatud teadmised ja oskused vastavaks hindele „nõrk” või antakse tulemustele 

samaväärne sõnaline hinnang. 

8.5.5. Õpilasele, kelle poolaastahinne on „puudulik” või „nõrk”, kellele on antud samaväärne 

sõnaline hinnang või on jäetud hinne välja panemata, koostatakse selles õppeaines 

individuaalne õppekava või määratakse mõni muu tugisüsteem (nt logopeediline abi, 

parandusõpe jm), et aidata omandada nõutavad teadmised ja oskused. 

8.5.6. Poolaastahinnete või -hinnangute alusel otsustab õppenõukogu, kas viia õpilane 

järgmisse klassi, jätta täiendavale õppetööle või klassikursust kordama. Õpilaste järgmisse 

klassi üleviimise otsus tehakse enne viimase õppeperioodi lõppu. 

8.5.7.  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. 

8.5.8. 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. 

8.5.9. klassi õpilasele pannakse aastahinded välja enne lõpueksamite toimumist, välja arvatud 

õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle. 

8.5.10. Punktides 8.5.6. ja 8.5.9. sätestatud tähtaegu ei kohaldata õpilase suhtes, kellele on 

koostatud individuaalne õppekava, kus on ette nähtud erisused järgmisse klassi üleviimise 

ajas. 

8.6. Põhikooli lõpetamine 
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8.6.1. 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. 

8.6.2. 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. 

8.6.3. Haridusliku erivajadusega õpilasele, kellel on koolivälise nõustamismeeskonna 

soovitusel individuaalse õppekavaga vähendatud või asendatud taotletavaid õpitulemusi, on 

lõpetamise aluseks 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. 

8.6.4. Õpilane, kelle õppekeel ei ole eesti keel, kes õpib keelekümblusklassis või kes asus 

eesti õppekeelega koolis või klassis õppima viimase kuue õppeaasta jooksul, võib eesti keele 

eksami asemel sooritada eesti keele teise keelena eksami. 

8.6.5.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.  

8.7. Hinde ja hinnangu vaidlustamine 

8.7.1. Hindamise eest vastutab õpetaja. Hinde vaidlustamisel tuleb pöörduda kõigepealt 

(aine)õpetaja poole, seejärel erandkorras 10 päeva jooksul direktori poole, esitades kirjaliku 

taotluse koos põhjendusega. 

8.7.2. Kooli direktor teeb otsuse ja teavitab sellest lõikes 1 nimetatud taotluse esitajat 

kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates. 

8.8. Õpilase käitumise (sealhulgas hoolsuse) kohta õpilasele ja vanemale kirjaliku 

tagasiside andmine 
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8.8.1. Koolis antakse õpilasele ja vanemale kirjalikku tagasisidet õpilase 

käitumise (sealhulgas hoolsuse) kohta iga poolaasta lõpus eKooli kaudu. 

8.8.2. Õpilase käitumisele hinnangu andmise aluseks on kooli kodukorra täitmine 

ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine. 

8.8.3. Hoolsusele antakse hinnang võttes aluseks õpilase suhtumine õppeülesannetesse: 

kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel. 

8.8.4. Käitumist ja hoolsust hinnatakse hinnetega „eeskujulik”, „hea”, „rahuldav” 

ja „mitterahuldav”. 

8.8.5. Käitumisele ja hoolsusele hinnangu andmisel lähtume järgmistest kriteeriumitest: 

KÄITUMINE HOOLSUS 

EESKUJULIK 

Õpilasele on üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnormide järgimine harjumuspärane 

igas olukorras, täidab kooli kodukorra 

nõudeid järjepidevalt. 

Õpilane suhtub õpiülesannetesse alati 
kohusetundlikult, õpib kõiki õppeaineid 
võimetekohaselt, on õpiülesannete täitmisel 
püüdlik. Vajalikud õppevahendid on kaasas. 

HEA 

Õpilane järgib enamasti üldtunnustatud 
käitumis- ja kõlblusnorme ning täidab kooli 
kodukorra nõudeid. 

Õpilane suhtub õpiülesannetesse enamasti 
kohusetundlikult, on püüdlik ning õpib kõiki 
õppeaineid võimetekohaselt. 

RAHULDAV 

Õpilane järgib üldiselt üldtunnustatud 
käitumis-ja kõlblusnorme ning täidab kooli  
kodukorra nõudeid, kuid kellel on esinenud 
eksimusi ja/või põhjendamata puudumisi. 

Õpilane täidab üldiselt õpiülesandeid, kuid ei 
ole piisavalt järjekindel ega õpi 
võimetekohaselt. 

MITTERAHULDAV 

Õpilane ei järgi üldtunnustatud käitumis-ja 
kõlblusnorme ega täida  kooli  kodukorra 
nõudeid ja kellel esineb sageli põhjendamata 
puudumisi. 

Õpilane ei õpi võimetekohaselt, suhtub 
õpiülesannetesse lohakalt ja 
vastutustundetult. 
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8.8.6. Õpilase käitumise võib hinnata mitterahuldavaks ka üksiku õigusvastase teo 

või ebakõlbelise käitumise eest. 

8.8.7. Käitumist hindab klassijuhataja koostöös aineõpetajatega. 
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9. Õpilaste arengu ja õppimise toetamise korraldus ning 

õpilaste juhendamise ja hariduslike   erivajadustega   

õpilaste   õppekorralduse   põhimõtted, tugiteenuste 

rakendamise kord 

9.1. Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel lähtutakse kaasava 

õppepõhimõtetest. Tulenevalt õpilase individuaalsest vajadusest tagatakse õpilasele 

võimetekohane  õpe ja vajalik tugi õpetajate ja teiste koolitöötajate koostöös.  

9.2. Direktor on määranud haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija, kelle 

ülesanne on korraldada koolisisest meeskonnatööd, mida on vaja õppe ja arengu toetamiseks, 

ning koordineerida koolivälises võrgustikus osalemist. 

9.3. Koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel, 

nõustab vanemat ning teeb õpetajale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks 

tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või lisauuringute 

tegemiseks. 

9.4. Vähemalt kord õppeaastas ja juhul, kui koolivälise nõustamismeeskonna määratud toe 

rakendamise tähtaeg on lõppenud, hindab haridusliku erivajadusega õpilase õppe 

koordineerija koostöös  õpetajate ja teiste koolitöötajatega soovitud toe rakendamise mõju 

ning teeb ettepanekud edasiseks tegevuseks: meetme rakendamise lõpetamine; meetme 

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

lisamine; täiendavate uuringute teostamine, erispetsialisti või koolivälise 

nõustamismeeskonna poole pöördumise soovitamine. 

9.5. Kui õpilasel ilmneb vajadus saada tuge, teavitatakse sellest vanemat ning kool korraldab 

õpilase pedagoogilis-psühholoogilise hindamise. Vajaduse korral tehakse koostööd teiste 

valdkondade spetsialistidega ja soovitatakse lisauuringuid. Nimetatud hindamise, testimise ja 

uuringute tulemused, samuti õpetajate tähelepanekud, tugispetsialistide ning koolivälise 

nõustamismeeskonna antud soovitused, rakendatud teenused ja tugi ning hinnang nende 

tulemuslikkuse kohta kantakse õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardile. Direktor 

määrab koolis isiku, kes vastutab selle kaardi täitmise eest. 
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9.6. Tugimeetmed on esitatud HEV õpilaste tugisüsteemi rakendamise korras Kohtla-Järve 

Maleva Põhikoolis. 

9.7. Kui HEV õpilasele on ette nähtud õppimine lihtsustatud õppekava järgi, siis vajadusel  

kasutatakse kooli lihtsustatud õppekava. LISA 1 
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10. Karjääriõppe ja nõustamise korraldamine 

10.1. Koolis toimub karjääriõpe läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine“ käsitlemise kaudu. Selle teema sisu ja eesmärke arvestatakse 

õpikeskkonna kujundamisel koolis ja õppetunnis. Sellest lähtudes tuuakse 

aineõppesse sobivad teemakäsitlused, näited ja meetodid. Tunnivälise tegevuse 

käigus saavad õpilased projektpäevade, õppekäikude jms raames toetust 

karjääriotsuste ja eneseteostuse planeerimiseks. 

10.2. Karjääriõppe hulka kuulub ka karjääri- ja tööteemalise kirjanduse soovitamine ning 

kataloogide tutvustamine edasiõppimise või õppekavavälise õppimise võimaluste kohta 

aineõpetajate tasandil. 

10.3. Nõustamine toimub eelneval kokkuleppel direktoriga. 

10.4. Karjääriteenuste kättesaadavus tagatakse õpilaste teavitamise kaudu 

edasiõppimisvõimalustest ja tööturu üldistest suundumustest. 
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11. Õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise 

korraldus 

11.1. Teavitamisel juhindume põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 55 sätestatust. Õpilaste ja 

vanemate teavitamine toimub kooli kodukorras sätestatud kordade kohaselt.  

11.2. Klassi- või aineõpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse 

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

võimalikule tasemele arendamiseks selgitatakse koolis välja õpilase individuaalsed 

õpivajadused, valitakse sobivad õppemeetodid ning korraldatakse diferentseeritud õpet. Kool 

tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, 

täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde. 

11.3. Koolis nõustatakse vajaduse korral õpilase vanemat õpilase arengu toetamises ja kodus 

õppimises. 

11.4. Koolis on tagatud õpilasele ning vanematele teabe kättesaadavus õppe- ja kasvatuse 

korralduse kohta ning juhendamine ja nõustamine õppetööd käsitlevates küsimustes. 

Peamised õppeteemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused 

tehakse õpilasele teatavaks õppeperioodi või poolaasta algul. 
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12. Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted 

12.1 Õpetajate koostöö eesmärgiks on õppekavas kirjeldatud taotletavate 

õpitulemusteni/pädevusteni jõudmine õppe- ja kasvatustegevuse kaudu, lähtudes 

õpiväljunditest, etteantud ajast, õppekavas kirjeldatud õppesisust ja õpitegevusest. 

12.2. Õpetaja töö planeerimine toimub kooli õppekava alusel lähtudes põhikooli riiklikus 

õppekavas sätestatud üldistest põhimõtetest õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisele ja 

korraldamisele. 

12.3. Väljundipõhises õppes toimub õppeprotsessi kavandamine selliselt, et esmalt 

määratletakse eesmärgid, mida õppimise ja õpetamise kaudu soovitakse saavutada, seejärel 

kavandatakse, kuidas eesmärkide saavutatust hinnata ja alles seejärel konkretiseeritakse 

õppesisu ja -meetodid. 

12.4. Õpetajad kuuluvad ainevaldkonniti ainesektsioonidesse. Ainesektsiooni tööd 

koordineerib ainesektsiooni juhataja, kes koostab tööplaani ja esitab selle õppeaasta algul 

õppealajuhatajale. Õppeaasta lõpul esitatakse juhtkonnale ainesektsiooni aruanne, mis 

koosneb järgmistest osadest: 

1) ainesektsiooni koosseis; 

2) õppeaasta eesmärgid ja nende täitmine; 

3) olulisemad üritused, nende analüüs (õnnestumised ja parendusvaldkonnad); 

4) õppetöö – selle tulemuslikkuse analüüs (ülevaade eksami- ja tasemetööde tulemustest, 

õnnestumised ja parendusvaldkonnad); 

5) koostöö (ainesektsiooni siseselt, ainesektsioonide vahel, teiste huvigruppidega); 

6) üldine  hinnang  ainesektsiooni  tööle  õppeaasta  jooksul:  olulisemad  õnnestumised  ja 

parendusvaldkonnad ning ettepanekud; 

7) eesmärgid järgnevaks õppeaastaks. Eesmärgid püstitatakse vähemalt järgnevates 

valdkondades: õppetöö ja õpilaste arendamine; üritused; koostöö ja koolitusvajadus. 
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12.5. Vastavalt vajadusele koondutakse töögruppideks, mis tegelevad kooli 

arendustegevusega või mõne muu hetkel koolis päevakohase õppe-kasvatustegevuse teemaga. 

12.6. Õpetajad koostavad oma ainetes töökavad. 

12.6.1. Töökava koostatakse kooli õppekavas esitatud ainekavade alusel. 

12.6.2. Õpetaja töökava koostamise eesmärgiks on kirjeldada taotletavate õpitulemusteni 

jõudmist. 

12.6.3. Õpetaja töökavas täpsustatakse kooli õppekava üldosas ja ainekavas esitatut, 

arvestades konkreetseid õpilasi, kasutatavat õppekirjandust ja -materjale, õpitavaid teemasid, 

õppesisu, planeeritud kontrolli ja hindamist, seotust läbivate teemade ja üldpädevustega. 

12.6.4. Õpetaja teeb töökava kas üheks õppeperioodiks, poolaastaks või õppeaastaks ja esitab 

selle õppealajuhatajale hiljemalt üks nädal enne uue õppeperioodi algust. 
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13. Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord 

13.1. Direktor otsustab õppekava uuendamise või täiendamise vajaduse. Kooli õppekava 

uuendamist ja täiendamist võib taotleda iga asjast huvitatud isik. 

13.2. Kui kooli õppekava uuendamise või täiendamise vajadus on tingitud muudatustest 

õigusaktides või tuleneb vajadusest ajakohastada, siis algatab kooli õppekava muutmise 

direktor. 

13.3. Kui esitatud taotlus on asjakohane, siis kutsub direktor kokku õppekava uuendamise ja 

täiendamise töörühma, kes otsustab õppekava uuendamise või täiendamise vajaduse ning 

positiivse otsuse korral valmistab ette kooli õppekava muudatused. 

13.4. Kooli õppekava muudatused tuleb töörühmal ette valmistada kooli õppekava 

uuendamise või täiendamise eelnõuna. Kooli õppekava uuendamise või täiendamise eelnõu 

peab olema kooskõlas kehtiva seadusandlusega. 

13.5. Direktor esitab kooli õppekava uuendamise või täiendamise eelnõu enne selle 

kehtestamist arvamuse andmiseks  hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. 

 


