
Õppekava ja -korraldus gümnaasiumis

Õpilase minimaalne õppekoormus gümnaasiumi jooksul on 96 kursust:
kohustuslike õppeainete kursused (63),

kooli poolt valitud ja õppimist toetavad kursused (18),

õppesuuna kursused (7), 

valikkursused (8). 

Õpilane peab gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama

eesti keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksami,

õpilasuurimuse või praktilise töö (sooritatakse 11. klassis),

gümnaasiumi koolieksami.



Õppekava ja -korraldus 11. klassis

10. klassis kohustuslikud kursused

11. klassis lisanduvad suunakursused 
reaalsuund - joonestamine, programmeerimine, füüsika

humanitaarsuund - kirjandus, usundiõpetus, vene keel (B1)

loodussuund - keemia, eesti maastikud, bioloogia

3 valikkursust 

tasemerühmad matemaatikas, inglise ja vene keeles

uurimis- või praktilise töö koostamine ja avalik kaitsmine

A2 võõrkeel (hispaania keel) õpetaja vahetunud



Õppekava ja -korraldus 12. klassis
4 suunakursust:

reaalsuund - programmeerimine, majandusõpetus, matemaatika, füüsika

loodussuund - bioloogia (2) füüsika, keemia

humanitaarsuund - filosoofia, ajalugu, kirjandus, saksa/vene keel (B1)

2 valikkursust 

viimane periood lühike – üht õppeainet 4 tundi nädalas

viimane koolikell 12. aprillil

eksamiainetes (EK, M, IK) arvestuste nädalal n-ö proovieksamid

riigieksamitele registreerumine 20. jaanuariks 

rahvusvahelise keeleeksami tunnistuse/sertifikaadi esitamine koolile 

20. jaanuariks, kui soovitakse sellega asendada võõrkeele riigieksamit. 

koolieksami aine valimine (eksamipasside põhjal) 1. veebruariks 



Õppekava ja -korraldus 11. ja 12. klassis 

õppetöövälise tegevuse arvestamine õppekava osana huvikooli esindaja 
taotluse alusel – tähtaeg 01. oktoober;

TÜ teaduskooli kursused;

EMÜ looduskooli kursused;

füüsika õpikoda, rändav bioklass;

suunapõhised õppekäigud (sügisel 22. sept);

kolmapäevased loengud, kohtumised jm;

koostöös Rajaleidja keskusega karjääriplaneerimistunnid

(sügisel), kooli karjääripäev (kevadel).



Suunapõhised õppekäigud 22. septembril

Kogu koolipere majast väljas: 

12. klassid Vargamäel 

11 R Tõravere observatoorium (KIK-projekt)

11 L TÜ loodusmuuseum, töötoad (KIK-projekt) 

11 H ERM, töötoad, lisaks tagurpidimaja külastus

10 L  Eesti Maaülikool, töötoad (KIK-projekt) 

10 R TTÜ Tartu Kolledž, töötoad (KIK-projekt)

10 H Valga militaarteemapark





Uurimis- ja praktiliste tööde protsess

õpilastele toeks aine „Uurimistöö alused“, õpilasfirmade programm

teema ja juhendaja valimine 03.10

töö laiendatud kava 01.12

töö esialgne versioon 01.03

töö teise versiooni esitamine õppejuhile 01.04

tööde eelkaitsmine õppesuunati – aprilli lõpp

töö on valmis – 18.05

kaasõpilase töö retsenseerimine 01.06

05.-06.06 – tööde avalik kaitsmine

õpilasfirmad toimetavad oma graafiku alusel, kaitsmine ühine



Koolieksami valimine (1)

Valimisvõimalus 6 ainevaldkonna alljärgnevate õppeainete seast: 

eesti keel ja kirjandus – kirjandus;

loodusained – bioloogia, keemia, geograafia, füüsika;

sotsiaalained – ajalugu, ühiskonnaõpetus;

kunstiained – muusika, kunst;

kehaline kasvatus;

võõrkeeled – B1 keeleoskustasemel vene ja saksa keel (juhul kui õpilane 
ei soorita rahvusvahelist sertifikaadieksamit). 



Koolieksami valimine (2)

Koolieksami õppeaines olümpiaadi vabariiklikus voorus (TÜ Teaduskooli 
poolt koordineeritud) osalenud õpilased koolieksamit sooritama ei pea. 

Arvestatakse 12. klassis olümpiaadi vabariiklikus voorus osalemist, v.a nende 
õppeainete puhul, kus olümpiaad ei toimu igal õppeaastal.

Olümpiaadil osalemise korral loetakse koolieksami tulemuseks 
maksimumtulemus. 



Hindamise korraldus

Läbitavad teemad, hindamispõhimõtted, hinde kujunemise viis fikseeritud 
Stuudiumis kursuse 1. sissekandes.

Kirjalikud kontrolltööd fikseeritud Stuudiumi kontrolltööde graafikus.

Ained, milles sooritatakse arvestused, kokku lepitud periooditi õppeaasta 
alguses, leitavad kooli veebilehel.

Õpetajal on õigus hinnata kogu kursust arvestuse hinde põhjal.

Kursusehinne pannakse välja aineõpetaja koostatud hindamisjuhendi alusel 
hiljemalt kooli aastaplaanis kokkulepitud ajaks.



Järelevastamine ja ümbervastamine (1)
Järelevastamine – hindamata töö (nt õpilase puudumise korral), õpetajaga kokku lepitud ajal 
kuni kümne tööpäeva jooksul pärast õpilase kooli naasmist.

Kehtib tavapärane hindamisskaala: „5” - 90–100% 

„4” - 75–89%

„3” - 50–74%

„2” - 20–49%

„1” - 0–19%.

Ümbervastamine – mitterahuldavalt sooritatud kontrolltöö, õpetajaga kokku lepitud ajal kuni 
kümne tööpäeva jooksul pärast hinde väljapanemist Stuudiumis.

Kehtib kohandatud hindamisskaala: „5” - 95–100%

„4” - 80–94%

„3” - 60–84%

„2” - 25–59%

„1” - 0–24%.



Järelevastamine ja ümbervastamine (2)

õnnetund (ühine kirjalike tööde sooritamise aeg) reede pärastlõunal 5. tund, 
registreerutakse Stuudiumis hiljemalt töö sooritamise nädala kolmapäeval 
kella 17.00ks;

järelarvestuste nädal;

täiendav õppetöö pärast 3. õppeperioodi lõppu.



Tugimeetmed 

hommikused õpetajate konsultatsioonid 8.00-8.25

individuaalsed konsultatsioonid kokkuleppel õpetajatega

kohustuslikud konsultatsioonid

vajadusel IÕK

õpilasnõustaja, klassijuhataja, juhtkonna tugi

juhtumeid käsitletakse individuaalselt



Täiendav õppetöö ja järgmisesse klassi üleviimise 
tingimused

11. klassi õpilane, kellel on kõik kursusehinded vähemalt rahuldavad, viiakse 
järgmisse klassi üle pärast kolmanda õppeperioodi lõppu. 

Individuaalse õppekava järgi õppiv õpilane viiakse üle järgmisse klassi vastavalt 
tema õppeplaanile. 

Ühe kuni kolme mitterahuldava kursusehindega jäetakse õpilane pärast 3. 
õppeperioodi lõppu täiendavale õppetööle.

Täiendavale õppetööle jäetud õpilane viiakse järgmisse klassi üle pärast täiendava 
õppetöö sooritamist hiljemalt 31. augustiks.

Ühtegi puudulikku hinnet selleks ajaks enam jääda ei tohi.



Õpilase koolist väljaarvamine 

Õpilane arvatakse koolist välja edasijõudmatuse tõttu, kui 

õpilasele on välja pandud jooksva õppeaasta õppeperioodi(de) lõpuks (st 
pärast järelarvestuste nädalat) rohkem kui kolm hinnet „1” (nõrk) või „2” 
(puudulik) või „MA” (mittearvestatud), kaasa arvatud uurimuse või praktilise 
töö hinne;

õpilane ei soorita talle määratud täiendavat õppetööd vähemalt rahuldavalt ja 
tema kursusehinde parandamise aega ei ole individuaalse õppekava kohaselt 
pikendatud.



Lõpetamise kriteeriumid

12. klassi kooliastmehinded pannakse välja 10.–12. klassi 
kursusehinnete alusel 11. aprilliks. 

Ühe kuni kolme mitterahuldava kursusehindega jäetakse õpilane 
pärast kolmanda perioodi lõppu täiendavale õppetööle.

Täiendava õppetöö korral pannakse kooliastmehinne välja 06. 
juuniks.

Ühtegi puudulikku kursusehinnet (12. klassis) selleks ajaks enam 
olla ei tohi. 


