
Õppekava ja -korraldus gümnaasiumis

Õpilase minimaalne õppekoormus gümnaasiumi jooksul on 97 kursust:
kohustuslike õppeainete kursused (63),

kooli poolt valitud ja õppimist toetavad kursused (19),

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 10. klassis (1)

10. klassis kohustuslikud kursused

suunakursused lisanduvad 11. ja 12. klassis

3 valikkursust (valimine septembri lõpus ainepasside põhjal)

A2 võõrkeel (hispaania/saksa/soome keel) algab 2. perioodist

tasemerühmad matemaatikas, inglise ja vene keeles

õpioskuste kursus – Johannese akadeemia



Õppekava ja -korraldus 10. klassis (2)

Õppetöövälise tegevuse arvestamine õppekava osana huvikooli esindaja taotluse 
alusel (nt õpingud muusika- , kunstikoolis vm väljaspool kooli aset leidvas 
õppetegevuses) – tähtaeg 01. oktoober.

TÜ teaduskooli kursused

EMÜ looduskooli kursused

füüsika õpikoda

rändav bioklass

suunapõhised õppekäigud (sügisel 22. sept)

kolmapäevased (erandjuhul ka muudel nädalapäevadel) loengud,                                        
kohtumised jm



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



Hindamissüsteem

eristav ehk viiepallisüsteem (põhi- ja suunaained)

mitteeristav ehk (arvestatud-mittearvestatud) hindamissüsteem (valikained)

“!” - sooritamata kontrolltöö või arvestus, hinne on ootel. Sooritatakse 
õpetajaga kokku lepitud ajal.

õppimist toetav (kujundav) hindamine



Hindamise korraldus

Läbitavad teemad, hindamispõhimõtted, hinde kujunemise viisi selgitab õpetaja 
õpilastele kursuse algul, fikseerib Stuudiumis kursuse 1. sissekandes.

Kirjalikud kontrolltööd fikseeritakse Stuudiumi kontrolltööde graafikus vähemalt 1 
nädal enne toimumist.

Arvestus ehk ainekursust kokkuvõttev töö arvestuste nädalal, kokku lepitud 
periooditi õppeaasta alguses, leitavad kooli veebilehel.

5 arvestust nädala jooksul, 1 arvestus päevas, muud õppetööd ei toimu.

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 – järele vastatakse, kui kirjalik või praktiline töö, suuline vastus jm on jäänud hindamata (nt 
õpilase puudumise korral), õpetajaga kokku lepitud ajal kuni kümne tööpäeva jooksul pärast õpilase kooli 
naasmist.

Järelevastamisel kehtib tavapärane hindamisskaala: „5” - 90–100% 

„4” - 75–89%

„3” - 50–74%

„2” - 20–49%

„1” - 0–19%.

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

Ümbervastamisel 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 vastamise aeg) reede pärastlõunal 5. tund
registreerutakse Stuudiumis, hiljemalt töö sooritamise nädala kolmapäeval kella 
17.00ks;

eelnevalt teavitatakse aineõpetajat;

puudumisel teavitatakse õnnetunni õpetajat;

õnnetunnist põhjuseta puudumine fikseeritakse, võimalus on ära kasutatud.

järelarvestuste nädal (paralleelselt uue perioodi õppetööga);

täiendav õppetöö pärast 3. õppeperioodi lõppu.



Tugimeetmed 

hommikused õpetajate konsultatsioonid 8.00-8.25

individuaalsed konsultatsioonid kokkuleppel õpetajatega

kohustuslikud konsultatsioonid

vajadusel IÕK

klassijuhataja, õpilasnõustaja, juhtkonna tugi

juhtumeid käsitletakse individuaalselt



Täiendav õppetöö ja järgmisesse klassi üleviimise 
tingimused

10. klassi õpilane, kellel on kõik kursusehinded vähemalt rahuldavad, viiakse 
järgmisse klassi üle pärast 3. 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 üle järgmisse klassi 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);

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


