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I SISSEJUHATUS 
 

1. Leiutajate Külakooli eripära ja väärtused 

 

 

 

2. Leiutajate Külakooli (edaspidi kooli) õppekava koostamise alused ja ülesehitus: 

(1) Kooli õppekava on kooli  õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mis lähtub põhikooli riiklikust 

õppekavast. Kooli õppekava koosneb üldosast ja ainevaldkonna kavadest, mis esitatakse lisadena. 

 

(2) Leiutajate Külakooli õppekava koostades lähtutakse järgnevast: 

Eesti Vabariigi põhikooli riiklik õppekava, 

põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, 

erakooliseadus, 

kooli pidaja põhikiri, 

kooli põhikiri, 

kooli arengukava, 

kooli  õpetajate, lapsevanemate ja laste soovid ja taotlused, 

lapsevanemate ja õpetajate kogemus, 

kooli kasutatavad ressursid. 

 

(3) Kooli õppekava koostamise ja arendamise korraldamise eest vastutab direktor. Kooli õppekava 

kinnitab direktor. 

 

(4) Kooli õppekava koosneb üldosast ja ainekavadest (vt lisad). Ainekavades on lõimitud aineõpe 

läbivate teemade ja üldpädevustega. 

 

(5) Leiutajate Külakool on üldhariduslik erakool, kus õpe toimub I ja II kooliastmes. 

 

(6) Kooli õppekava üldosas esitatakse: 

1) õppe- ja kasvatuseesmärgid ning -põhimõtted; 

2) õppekesskonna kirjeldus; 

3) tunnijaotusplaan õppeaineti ja aastati, valikainete valimise põhimõtted; 

4) läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted, lõimingu põhimõtted; 

5) ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted; 

6) hindamise korraldus; 

7) õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldus; 

8) õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted; 

9)  karjääriõppe korraldamine 

10) kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord. 
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II ÜLDOSA 

1. Hariduse alusväärtused  

(1) Toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset, emotsionaalset ja hingelist 

arengut. Koolis luuakse tingimused õpilaste erisuguste võimete, tema potentsiaali tasakaalustatud 

arenguks ja eneseteostuseks ning teadmuspõhise, avastusliku, südamliku, loomingulise ja  proaktiivse 

maailmapildi kujunemiseks. 

(2) Koolis kujunevad väärtushoiakuid, mis on isikliku õnneliku elu ja ühiskonna eduka koostoimimise 

aluseks. 

(3) Iga õpilase areng ja kasvamine toimub terve kooli kogukonna ühisväljas. Kooli kogukond koosneb 

eelkõige kõigist õpilastest, lastevanematest, kooli töötajatest ja teistest kooli igapäevaeluga seotud 

inimestest. Kooli kogukonna ülesanne on õppimisrõõmu ja loomingulisuse toetamine, õpetajate hooliva 

ja leiutava meele väestamine, algatusvõime, teadliku elustiili ja mängulisuse praktiseerimine luues 

südamlikke vastutustundega ettevõtmisi, proaktiivne ja loov olemine tervislikul viisil, mis arvestab 

tänapäevaseks tööeluks vajalikele pädevusi, Eesti riigi ambitsioone innovatsioonistrateegiates, 

maailmakodaniku vastutustundlikku elukäsitust ja loomingut, milles inimene tegutseb targalt ja 

hoolivalt iseendaga, keskkonnaga ja kõige elavaga. 

(4) Koolis väärtustatakse värskes õhus ja looduses õppimist, koolis võidakse rakendada õuesõpet ka  

suures mahus. 

(5) Kooli õppekavas tähtsustatakse järgmiseid väärtusi: 

1) üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, austus igaühe vastu, abivalmidus, enesetunnetus- ja 

teadlikkus, inimväärikus, vastutus, initsiatiivikus, proaktiivsus, õnnelikkus, loovus, armastus); 

2) ühiskondlikke väärtusi (vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, kodumaa ja 

koduplaneedi hoidmine, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, looduse ja 

loomade kaitse, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus). 

(6) Kooli lõpetanu: 

- tunneb, hoiab, väärtustab ja armastab ennast 

- suhtub südamlikult kaasinimestesse, austab nende vabadust ja väärikust; 

- soovib ja oskab teha koostööd; 

- austab ja järgib seadusi; 

- tunneb enda päritolu, sealhulgas oma kodumaa rahva liikmena, kodanikuna, tunneb end seotuna 

Euroopa ja kogu inimkonnaga; 

- tunneb ja austab oma rahva kultuuri, omab ettekujutust ja teadmisi maailma eri rahvaste kultuuridest, 

- suhtub neisse eelarvamustevabalt ning lugupidavalt; 

- hoiab loodust, elab ja tegutseb keskkonda ning loodusressursse säästes; 

- usaldab ennast, on väärikas ja on arenenud enesetunnetuse-ja teadlikkusega; 

- juhindub oma valikutes ja tegudes teadlikult isiklikust väärtussüsteemist austades samal ajal teiste 

inimeste isiklikke piire: igaühe elu pühadus, 

- kasutab rahumeelset ja empaatilist suhtlusstiili, austab vabadust ja õiglust, lähtub aususes ja 

vastutusest; 

- lahendab konfliktsituatsioone vägivallatult, oskab teha vahet võimalusel, maandatud riskiolukorral ja 

ohusituatsioonil; 

- tunnetab, loob ja väärtustab ilu ning harmooniat nii endas kui ümbruses;  

- oskab ühendada enese unikaalsuse loodusthoidva eluviisiga, oskab oma otsustes toetuda nii 
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kaalutletud mõtteviisile kui intuitiivsele südametarkusele;  

- suhtub hoidvalt ja hellalt nii oma kui teda ümbritsevate inimeste, loomade ja taimede kehasse ja 

tervisesse;  

- oskab kasutada nii loovust kui analüütilist meelt olles elukeskne ja elukestev õppija;  

- oskab luua ja hoida ühistel väärtustel põhinevaid sõprus-, pere-, kogukonna- ja partnerlussuhteid;  

- oskab ennast jälgida ja analüüsida, püüab mõista asjade tähendust, nähtuste põhjusi, tagajärgi ja muid 

seoseid, oskab käivitada oma sisemist motivatsiooni ja ennast ning oma tegevusi juhtida; 

- tajub selgelt, millest ta on huvitatud ja oskab end teostada enda sügavalt puudutavates valdkondades; 

julgeb end väljendada, armastada, kaitsta, oskab enda eest hoolitseda; 

- tajub, tunnetab, loob ja hoiab ühtekuuluvustunnet oma kooliperega, on ise eeskujuks ja oskab jälgida 

inspireerivaid eeskujusid enda lähikonnas;  

- tuleb toime muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas; 

- oskab teha otsuseid, milles südamlikkus ja leiutamisoskus toimivad ühtsena. 

 

2. Leiutajate Külakooli õpikäsitus ja  õppekava elluviimise põhimõtted 

Leiutajate Külakoolis luuakse õpitingimused ja –kultuur, hoiakud, suhtlemisviisid, mis toetavad last ja 

koolipersonali nii, et nad saavad end tunda õnnelikuna meie haridusmaastikul, ning kus kehtivad 

järgmised põhimõtted: 

1) Koostöös kooli kogukonnaga (õpilased ja täiskasvanud, sh lapsevanemad, õpetajad, kooli personal, 

kooli sõbrad ja koostööpartnerid) luuakse tingimused iga õpilase arengupotentsiaali avastamiseks ja 

toetamiseks, iseenda tundmõppimiseks ja terviklikuks arenguks. 

2) Kehtestatakse üldised nõuded õpilastele, õpetust varieeritakse õpilaste võimetest, huvidest  ja 

haridusvajadusest lähtuvalt. 

3) Õppimine on süsteemne ja terviklik, ühendatud on armastav, õpetlik ja kasvatuslik aspekt. Õppimine 

on igale õpilasele võimalus kogeda oma potentsiaali avaldumist ning selle kestvat arengut erinevate 

õpikogemuste, järjepideva eneseanalüüsi ja tagasiside kaudu. Õppimise käigus luuakse seoseid varem 

õpituga, õpilase igapäevase elu ja kogemustega, huvide ja eesmärkidega. Uute teadmiste omandamisel 

luuakse tingimused, milles õpilasel tekib õpitavast materjalist mõistmine ja arusaamine ning võime 

rakendada teadmisi uue teadmuse loomisel.  Õppimine on õpilase poolt teostatav aktiivne avastamise, 

uurimise, loomise ja leiutamise nii individuaalne kui koostöine protsess, milles arenevad tema 

eneseteadlikkus, enesetundmine ja meisterlikkus.  

4) Õppeprotsess on õppijakeskne: rakendatakse mitmekesist õppemetoodikat, sh multiintelligentsuse 

meetodeid, avastusõpet, projektõpet, õuesõpet, probleemõpet, arvutiõpet ja teisi IKT vahendeid; 

lähtutakse konstruktivistlikust õpikäsitusest, st iga õpilane on aktiivselt kaasatud õpitulemuste 

kujunemise protsessi oma teadmuse loojana ja eneseanalüüsijana, isiklike arengueesmärkide 

püstitajana ja elluviijana; õppetegevus on elukeskne ja arvestab õpilaste huvidega. Õppeprotsess toetab 

ennastjuhtiva, iseseisva inimese terviklikku arengut.  

5) Tervikliku arengu toetamiseks toimivad õppeprotsessis näiteks järgmised tegevused:  

a) klassiruumiväline õpe, sh virtuaalne õpe, õppekäigud, elukesksete probleemide lahendamine ja 

projektõpe, osalemine innovatsiooniprojektides, teadlik eneseanalüüs - vaimse arengu toetamine; 

b) tervislik toitumine, tervisliku toidu valmistamise oskused mõtteviiside ja sõnakasutuse mõju 

teadvustamine tervislikule seisundile, mitmekesised liikumist toetavad tegevused ja harjumused - 

füüsilise arengu toetamine;  
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c) koostööprojektides, loodust ja inimest hoidvates tegevustes osalemine, iseenda kui meeskonna-, 

kogukonnaliikme ja suhtleja teadvustamine tagasiside kaudu - kõlbelise, sotsiaalse ja emotsionaalse 

arengu toetamine;  

d) mediteerimisokused- ja harjumused, looduskäigud, intuitsiooni tugevdamine, individuaalse 

potentsiaali avastamine ja arendamine  - hingelise arengu toetamine. 

Iga õpilase tervikliku arengu toetamise teemadel toimuvad koolis arenguseminarid täiskasvanutele ja 

pidev koostöö lapsevanematega ühiste õppe- ja kasvastuseesmärkide saavutamise heaks.  

5) Tähtsustatakse sisemise õpihuvi hoidmist ja toetamist, arendatakse oskust õppida ja rakendada 

õpitut reaalses elus. 

6) Õppetöös on tähtis probleemide tõstatamine ja lahendamine, küsimuste esitamine ja neile vastuste 

leidmine; kogemine, ise avastamine; huvide märkamine ja nendest lähtuv õpe; teadmisi käsitatakse ajas 

arenevate ja muutuvatena. Õppetegevuse läbiviimisel kasutatakse info- ja 

kommunikatsioonivahendeid, et kaasajastada õpet, toetada õpilaste kujunemist kaasaegse tööturu 

vajadustele vastavaks.  

7) Õppimisel-õpetamisel on keskne õppetöös osaliste huvidest lähtuvate teemade püstitamine, selles 

avastus-ja uurimisprojektide kavandamine, teostamine lõimunud õppena. 

8) Olulisel kohal on enesetunnetus, eneseusaldus, eneseteadlikkus ja nende arengu toetamine. 

9) Kool aitab õpilasel jõuda selgusele oma huvides, soodumustes ja võimetes ning aitab leida sobivaid 

lahendusi õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks. 

10) Teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine toimub kogu kooli 

õppe- ja kasvatusprotsessi, kodu ja kooli koostöö ning õpilase vahetu elukeskkonna ühistoime 

tulemusena. 

11) Koolis seistakse eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, seepärast pööratakse kooli 

õpetuses ning kasvatuses tähelepanu Eesti algupärandile ja tarkustele, enesetunnetusele, endas 

peituvatele iidsetele lugudele, eesti keele, võru keele ning rahvuskultuuri õppele. 

12) Õuesõpe on tervislik, mitmekülgne ja elukeskne meetod, õuesõpe toimub loomulikus keskkonnas, 

mis toetab erinevate meelte arengut, kogemuslikult tarkuste omandamist, praktiliste oskuste arengut. 

 

3. Pädevused 

(1) Kooli õppekava tähenduses on pädevus asjakohaste teadmiste, oskuste, tunnetuste ja hoiakute 

kogum, mis tagab suutlikkuse teatud tegevusalal või -valdkonnas loovalt, ettevõtlikult ja paindlikult 

toimida. 

(2) Üldpädevused on ainevaldkondade ja õppeainete ülesed pädevused, mis on olulised inimeseks ja 

kodanikuks kasvamisel. Üldpädevused kujunevad kõigi õppeainete ja nende lõimimisel läbivate 

teemadega, ent ka tunni- ja koolivälises tegevuses ning nende kujunemist jälgitakse ja suunatakse 

õpetajate ning kooli ja kodu ühistöös. 

 (3) Õpilastes kujundatavad üldpädevused on: 

1) kultuuri- ja väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate 

moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loomadega, 

loodusega, universumiga, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri 

sündmustega, väärtustada loomingut, armastust ja kujundada ilumeelt; teadvustada oma väärtusi. 

2) sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus end teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku 

kodanikuna ning toetada ühiskonna vaimset, loomingulist ja tervislikku arengut; teada ühiskonnas ja 
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erinevates keskkondades kehtivaid tavasid; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; 

aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel; 

3) enesemääratluspädevus – suutlikkus tunnetada, teadvustada ja mõista iseennast; suutlikkus õppida 

enda ja enda pere elu õnnelikkuse jaoks;  järgida ja edendada terveid eluviise; suutlikkus märgata endas 

intuitiivseid teadmisi; lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvaid ning 

inimsuhetes tekkivaid raskusi; 

4) õpipädevus – võime lähtuda seesmisest motivatsioonist ja huvidest; suutlikkus organiseerida 

õpikeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet; planeerida õppimist ning seda plaani muuta 

või järgida; kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning 

probleeme lahendades; julgus ja võimekus eristada olulist ebaolulisest; analüüsida enda teadmisi, 

oskusi, huvisid ja kogemusi ning valida isiklikult sobivat edasiõppimise võimalust; 

5) suhtluspädevus – julgus ja oskus olla aus ja siiras oma väljenduses; suutlikkus 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; 

6) matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale 

omast keelt, sümboleid, loogikat ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja 

tegevusvaldkondades; suutlikkus kirjeldada ümbritsevat maailma loodusteaduslike mudelite ja 

mõõtmisvahendite abil; mõista loodusteaduste ja tehnoloogia olulisust. 

7) ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus 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, teha koostööd ja vastutada tulemuste eest; 

reageerida paindlikult muutustele; võtta arukaid riske ning teha valikuid südamlikkuse ja 

leiutamismeele ühtsuses; 

8) digipädevus – suutlikkus kasutada digitehnoloogiat õppimisel, kodanikuna tegutsedes ja suheldes; 

osaleda digitaalses sisuloomes, sh. tekstide, piltide, multimeediumite loomisel ja kasutamisel; olla 

teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset 

identiteeti. 

(4) Kooli kogu tegevus on korraldatud üldpädevuste kontekstis, sh õpetuse kavandamine, mõtestamine, 

läbiviimine ja tagasisidestamine. Ka õppetunnivälises tegevuses on peidus õppimisvõimalused ning 

üldpädevused aitavad paigutuda koolis tehtavad tegevused laiemasse konteksti. Üldpädevused ja 

läbivad teemad realiseeruvad kogu koolipere tegevuse kaudu ning õpikeskkonna kujundamise kaudu, 

mis väljenduvad kooli üldtööplaanis ja õpetajate töökavades.   

(5) 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. 

(6) Õppekavas on järgmised ainevaldkonnad: 

1) eesti keel ja kirjandus; 

2) võõrkeeled; 

3) matemaatika; 

4) loodusained; 

5) sotsiaalained; 

6) kunstiained; 

7) tehnoloogia; 
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8 ) kehaline kasvatus. 

(7) Ainevaldkondade valdkonnapädevuste ja õppeainepädevuste ning nende kaudu ka üldpädevuste 

kujunemist kirjeldatakse kooli õppekava ainekavades.  

(8) Ainekavades esitatakse osaoskuste või õppeteemade kaupa taotletavad õpitulemused, mis toetavad 

kooliastmete õppe- ja kasvatuseesmärkide saavutamist ja valdkonnapädevuste kujunemist. 

Õpitulemused kajastavad õpilase oskuslikkust, kogemuslikkust ja õnnelikkust. Väärtushoiakuid 

väljendavaid õpitulemusi tagasisidestatakse õpilase eneseanalüüsi ja kaasõpilastelt ning õpetajatelt 

saadud tähelepanekute põhjal. 

 

3.1.  I kooliastmes taotletavad pädevused 

Esimese kooliastme lõpus õpilane: 

1) peab lugu oma perekonnast, klassist ja koolist; on aus ja austav, 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 teha valikuid aja kasutamisel. 

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 või muuta; 

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 igapäevases elutegevuses; 

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 teab kultuuri 

tähtsamaid sündmusi; 

12) oskab ilu märgata ja hinnata; hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, 

loovasteneseväljendusest 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; 

16) oskab mediteerida, olla sisekaemuses, väljendada lihtsamaid intuitiivseid tundmusi ja lugusid. 

 

3.2. II kooliastmes taotletavad pädevused 

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 
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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; 

 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; 

16) oskab mediteerida, olla sisekaemuses, väljendada lihtsamaid intuitiivseid tundmusi ja lugusid. 

 

4. Õppekeskkond 

(1) Õppekeskkonnana mõistetakse õpilasi ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, 

milles õpilased arenevad ja õpivad. Õppekeskkond toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks 

õppijaks, kannab kooli hariduse alusväärtusi ja oma kooli vaimsust ning säilitab ja arendab edasi 

paikkonna ja koolipere traditsioone.  

(2) Kool korraldab õppe, mis kaitseb ning edendab õpilaste vaimset ja füüsilist tervist.  

(3) Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujundamisel:  

a) osaleb kogu koolipere; 

b) 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;  

c) koheldakse kõiki õpilasi eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdselt, austades nende eneseväärikust ning 

isikupära; 

d)  jagatakse asjakohaselt ja selgelt otsustusõigus ja vastutus;  

e) ollakse avatud vabale arvamusvahetusele;  

f) õpilastele võimaldatakse näidata initsiatiivi, osaleda otsustamises ning tegutseda nii üksi kui ka koos 

kaaslastega;  

g)  luuakse õhkkond, mida iseloomustab abivalmidus ning üksteise toetamine õpi- ja eluraskuste puhul; 

h)  luuakse õhkkond, mis rajaneb inimeste usalduslikel suhetel, sõbralikkusel ja heatahtlikkusel;  
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(4) Füüsilist keskkonda kujundades jälgib põhikool, et:  

a)  kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus ning kujundus on õppe seisukohast otstarbekas;  

b)  õppes on võimalused kasutada internetiühendusega arvutit ja esitlustehnikat ning õpilastel on 

võimalus kasutada kooliraamatukogu;  

c)  kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus on turvaline ning vastab tervisekaitse- ja ohutusnõuetele; 

d)  ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega;  

e)  kasutatakse eakohast ning individuaalsele eripärale kohandatavat õppevara, sealhulgas 

nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja -vahendeid;  

f)  on olemas kehalise tegevuse ning tervislike eluviiside edendamise võimalused nii koolitundides kui ka 

tunniväliselt.  

(5) Õpet korraldatakse ka väljaspool kooli ruume (sealhulgas kooliõues, looduses, muuseumides, 

arhiivides, keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes ja asutustes) ning virtuaalses õppekeskkonnas. 

 

5. Õppe ja kasvatuse rõhuasetused kooliastmeti 

5.1. Õppe ja kasvatuse rõhuasetus I kooliastmes 

(1) Esimeses klassis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks õpilaste enesetunnetuse usaldamine, 

eneseteadlikkuse süvenemine ja selle väljendamine; koolielu võimalikkuste tundmaõppimine, 

turvatunde ja eduelamuste kogemine ning valmisoleku kujunemine edasiseks avastusteks, uurimisteks 

loominguks, õppetööks.(2) Õpilaste koolivalmidus ja võimed on erinevad, seetõttu diferentseeritakse 

õppeülesandeid ja nende täitmiseks kuluvat aega. Esimeses kooliastmes keskendutakse: 

a) südamlikele tõekspidamiste ning iseennast ja teisi austavate suhtlemisviiside ja käitumise 

tundmaõppimisele ja ellu rakendamisele; 

b) õpilaste huvide, soovide ja vajaduste integreerimisele õppetöösse ja lastel aidatakse jõuda koolis 

lahendusteni, mis on neile toetavad nende loomingulisel  ja südamlikul arenguteel koolis.  

c) õpioskuste kujundamisele ning püsivuse, iseseisvuse ja eesmärgistatud töö oskuste ning valikute 

tegemise oskuste arendamisele; 

d) eneseväljendusoskuse ja -julguse kujunemisele; 

e) põhiliste suhtlemis- ja koostööoskuste omandamisele, sealhulgas üksteist toetavate ja väärtustavate 

suhete kujunemisele õpilaste vahel; 

f) õpiraskuste äratundmisele ning tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele; 

g) mina/meie suhestumisele kodu ja paikkonnaga. 

(3) Õppetöö korraldamine toimub üldõpetuse põhimõtete alusel. Üldõpetuse põhimõte on lõimida kõik 

õppeained tervikuks siduvate teemade ja projektide põhiselt liikudes soovitud õpitulemuste suunas. 

Üldõpetuse kaudu areneb õpilase vaatlusvõime, iseseisva töö oskus, mõtlemis- ja kujutlusvõime. Õpe 

toimub lisaks koolimajale mitmekesistes õpikeskkondades (nt virtuaalne keskkond, raamatukogu, 

teater, õppekäigud loodusesse, muuseumid, ettevõtted) ning  lähtub klassi ja kooliastme lõpetamiseks 

vajalikest pädevustest.  

(4) Õpetaja olulisim ülesanne on toetada iga õpilase eneseusku ja õpilase sisemist õpimotivatsiooni. 

 

5.2. Õppe ja kasvatuse rõhuasetused II kooliastmes 

(1) Teises kooliastmes on õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks vastutustundlike ja iseseisvate õpilaste 

kujunemine. Õppetöös on oluline äratada ja säilitada õpilaste õpihuvi ja sisemine motivatsioon teha 

tegevusi, millega kaasneb õppimine.  
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(2) Teises kooliastmes keskendutakse: 

a) sisemise õpimotivatsiooni hoidmisele, korraldades õppimise kogemustepõhiseks, seostades õpitut 

praktikaga ning võimaldades õpilastel teha valikuid, langetada otsuseid ja oma otsuste eest vastutada; 

b) huvitegevusvõimaluste pakkumisele, huvide ja õppetöö integreerimisele, ühtseks elutervikuks 

sulandamine; 

c) õpilaste erivõimete ja huvide äratundmisele ning arendamisele; 

d) õpiraskustega õpilastele tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele. 

(3) Õpetuses rakendatakse mitmekesiseid tööviise ja ülesandeid, mis võimaldavad murdeikka jõudvatel 

õpilastel toime tulla praktilise eluga ning aitavad õpilastel teha iseseisvaid valikuid. Õppekava terviku 

kujundamise alus on MINA/MEIE/KODU suhetes EESTIGA. 

(4) Õpetaja olulisim ülesanne on õppeprotsessi eesmärgiteadlik suunamine, õpilaste õpitahte ja õpihuvi 

toetamine. 

 

6. Õppekorraldus 

61. Läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted 

(1) Läbivad teemad on üld- ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu 

vahendiks ning neid arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel. Läbivad teemad on aineülesed ja 

ühiskonnas tähtsustatud ning võimaldavad luua ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust, toetades 

õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates olukordades rakendada.(2) Läbivate teemade õpe 

realiseerub eelkõige: 

a) õpikeskkonna korralduses – kooli vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õpikeskkonna kujundamisel 

arvestatakse läbivate teemade sisu ja eesmärke; 

b) 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; 

c) korraldades võimaluse korral koostöös kooli pidaja, paikkonna asutuste ja ettevõtete, teiste õppe-ja 

kultuuriasutuste ning kodanikuühendustega klassivälist õppetegevust ja huviringide tegevust ning 

osaledes maakondlike, üle-eestilistes ja rahvusvahelistes projektides. 

(3) Õpetuses ja kasvatuses käsitletavad läbivad teemad on: 

a) elukestev õpe ja karjääri, eneseteostuse planeerimine – taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes 

on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning kujundama 

oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema südamest tulevaid kutsevalikuid, milles on õnnelik 

ning millega loob maailma, mis on õnnelik ka teistele inimestele, loomadele, loodusele; 

b) keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, 

vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda oma igapäevastes 

tegevustes ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu 

küsimustele; 

c) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – taotletakse õpilase kujunemist proaktiivseks ning 

vastutustundlikuks kogukonnaliikmeks ja maailmakodanikuks, kes mõistab ühiskonna toimimise 

põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end ühiskonnaliikmena ning 

ennast teostades oskab näha enda panust vaimselt, hingeliselt ja füüsiliselt tervema maailma loomisel; 
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d) kultuuriline identiteet – taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab 

kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel 

on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes 

väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis; 

e) teabekeskkond – taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab 

ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja 

ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi; 

f) tehnoloogia ja innovatsioon – taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid 

tehnoloogilisi vahendeid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti 

muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas; 

g) tervis ja ohutus – taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt 

terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa 

aitama tervist edendava turvalise keskkonna kujundamisele; valmistuma olema inspireeriv tervislik 

rollieeskuju oma tulevikuperekonnas, sõprade seas ning oma kogukonnas, riigis ja maailmas. 

h) väärtused ja kõlblus – taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes tunneb 

ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää 

ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires. 

 

6.2. Õppe ja kasvatuse korralduse alused 

(1) Õppe- ja kasvatustegevus toimub Leiutajate Külakoolis riikliku õppekava põhjal eesmärgiga toetada 

iga õpilase arengut ja õpitulemuste saavutamist.   

(2) Erinevaid õppeaineid õpetatakse erineval viisil. Teatud õppeaineid õpitakse kogu õppeaasta vältel 

(nt. muusika, kehaline kasvatus), teatud õppeainete õpetamine toimub teatud ajal õppeaastas (nt. eesti 

keel ja kirjandus, matemaatika). Kasutatakse ka üldõpetuslikku õpet, mille puhul keskendutakse teatud 

teemadele, mis juhul ei eristata tavapärast ainetundi.  

(3) Õppeprotsessi eestvedaja loob tingimused õppijakeskseks õppeks lähtuvalt õpitulemustest õppetöö 

eesmärke, läbiviimise efektiivsust, õppeainete lõimumist ja laste tegelikke huvisid, valmisolekut, 

teemapäevi jms. Samuti arvestab õppetöö läbiviija õppetöö kavandamisel õppetöö metoodikate 

efektiivsust ja toimivust.   

. 

6.3. Õppeaasta ja õppekoormus 

(1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.  

(2) Õppeaasta koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest.  

(3) Kooli vaheajad erinevad Haridus- ja Teadusministeeriumi määratutest. Iga õpilane puhkab talle 

sobival ajal, kuid mitte vähem kui kaheksa nädalat õppeaastas, sellest kaks nädalat õppeaasta sees.   

Korraldus, kus iga õpilane puhkab talle sobival ajal, toetab nii õppimist, laste tervist kui ka terviklikku 

arengut.  

(3) Õppeveerandites on kokku vähemalt 175 õppepäeva.  

(4) 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; 
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5) 6. klassis 30. 

(5) Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga, mis toimub nii sees 

kui väljas. Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma 

vahetunnita. Vahetunni pikkus on vähemalt kümme minutit iga õppetunni kohta. 

(6) Koolipäev algab hommikuringiga. Õppimine võib toimuda nii reaalses kui virtuaalses keskkonnas, 

iseseisva kui rühmatöö vormis..  

 

6.4. Kohustuslikud õppeained 

(1) Kooli õppekavas on esitatud järgmised kohustuslike õppeainete ainekavad: 

1) eesti keel ja kirjandus: eesti keel, kirjandus (lisa 1); 

2) võõrkeeled: A – võõrkeel (inglise keel), B – võõrkeel (vene keel) (lisa 2); 

3) matemaatika: matemaatika (lisa 3); 

4) loodusained: loodusõpetus (lisa 4); 

5) sotsiaalained: inimeseõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus (lisa 5); 

6) kunstiained: muusika, kunst (lisa 6); 

7) tehnoloogia: tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus (lisa 7); 

8 ) kehaline kasvatus: kehaline kasvatus (lisa 8). 

 

6.5. Tunnijaotusplaan (tundide arv aastas) 

(1) Kohustuslike õppeainete tundide jaotus klassiti on kirjeldatud tunnijaotusplaanis (Tabel). 

(2) Tabelis on kohustuslike õppeainete tundide arvud toodud aastase õppekoormusena. Aastase 

õppekoormuse arvutamise ja riikliku õppekava nõuetega võrreldavuse eesmärgil on tabeli viimases 

veerus ümber arvutatud nädalatundideks. 

 

Tabel. Tunnijaotusplaan 

 

I kooliaste 

Õppeaine Riiklikus õppekavas 

nädalatundide arv 

 Lisa 1. klass 2. klass 3. klass Kokku/35 nädalaga = 

nädalatundide arv 

Emakeel 19  210 245 210 665/35=19 

Matemaatika 10  105 105 140 350/35=10 

Loodusõpetus 6 105 70 70 70 315/35=9 (sh 3 lisa) 

Inimeseõpetus 2  - 35 35 70/35=2 

A-võõrkeel (inglise keel) 3  - - 105 105/35=3 

Kunst ja käsitöö 9  105 105 105 315/35=9 

Kehaline kasvatus 8  105 105 70 280/35=8 

Muusika 6  70 70 70 210/35=6 

KOKKU/35 nädalaga = 

nädalatundide arv 

  105/3

5= 3 

665/35= 

19 

735/35= 

21 

805/35= 

23 

 

Riiklikus õppekavas 

lubatud nädalatundide 

arv 

   20 23 25   
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II kooliaste 

Õppeaine Riiklikus õppekavas 

nädalatundide arv 

Lisa 4. klass 5. klass 6. klass Kokku/35 nädalaga = 

nädalatundide arv 

Eesti keel 11   175 105 105 385/35=11 

Kirjandus 4   - 70 70 140/35=4 

Matemaatika 13   175 140 140 455/35=13 

A-võõrkeel (inglise keel) 9   105 105 105 315/35=9 

B-võõrkeel 3   - - 105 105/35=3 

Loodusõpetus 7   70 70 105 245/35=7 

Ajalugu 3   - 35 70 105/35=3 

Inimeseõpetus 2   - 35 35 70/35=2 

Ühiskonnaõpetus 1   - - 35 35/35=1 

Tehnoloogiaõpetus 6 35 70 70 70 245/35=7 (sh 1 lisa) 

Kunst 3 105 70 70 70 315/35=9 (sh 3 lisa) 

Muusika 4 70 70 70 70 280/35=8 (sh 2 lisa) 

Kehaline kasvatus 8   105 105 70 280/35=8 

KOKKU/35 nädalaga = 

nädalatundide arv 

  210/3

5= 6 

840/35= 

24 

875/35= 

25 

980/35

= 28 

 

Riiklikus õppekavas 

lubatud nädalatundide 

arv 

  10 25 28 30   

 

6.6. Leiutajate Külakooli õppesuunad 

Kooli õppesuunad on määratud kooliastmeti õppeainete süvendatud õpetamise kaudu. Süvendatud 

õpetamine toimub lisatundide kaudu. Leiutajate Külakooli tunnijaotusplaanis on toodud lisaks riikliku 

õppekava kohustuslikele tundidele lisatunnid. Lisatundidega ei kaasne riiklikus õppekavas esitatud 

õpitulemustele ja õppesisule täiendavaid õpitulemusi ja õppesisu. Lisatunnid võimaldavad klassi- ja 

aineõpetajal õpitulemuste saavutamiseks vajalike meetodite valiku kaudu pöörata tähelepanu üld- ja 

valdkonnapädevuste saavutamiseks. 

I kooliastme lisatunnid on loodusõpetuses, mida toetab Leiutajate külakooli looduskaunis  keskkond ja 

rohked õues õppe võimalused. II kooliastmes on lisatunnid tehnoloogiaõpetuses, kunstiõpetuses ja 

muusikaõpetuses eesmärgiga toetada süvendatult laste leidlikkuse ja loovuse arengut.  

 

6.7. Võõrkeeled ja valikaained 

(1) A-võõrkeelena õpitakse inglise keelt.  

(2) B-võõrkeelena õpitakse vene, saksa või prantsuse keelt. B-võõrkeele valib kool, arvestades kooli 

võimalusi ning õpilaste soove. 

(3) Valikaained valitakse iga õppeaasta alguses vastavalt vajadusele, arvestades kooli võimalusi ning 

õpilaste soove. 

 

6.8. Lõimingu põhimõtted 

(1) Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu. Lõiming toetab õpilaste üld- 

ja valdkonnapädevuste kujunemist. 
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(2) Õppe lõimimine saavutatakse üldõpetuse, erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel, 

õppeainete, koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste rõhuasetuste, õppeülesannete ning -

viiside abil. Lõimingu saavutamiseks korraldatakse koolis õpet ja kujundatakse õpikeskkonda ning 

õpetajate koostööd viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust: täpsustades pädevusi, seades õppe-

eesmärke ning määrates erinevate õppeainete ühiseid probleemvaldkondi. 

 

6.9.  Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted 

(1) Ülekoolilised ja koolidevahelised projektid peavad aitama õppekavas määratletud üld- ja 

valdkonnapädevuste saavutamist. 

(2) Õppe- ja kasvatustegevust toetavad ülekoolilised projektid ja koolidevahelised projektid 

kavandatakse reeglina enne õppeaasta algust üldtööplaanis kui ka õppeaasta käigus. 

(3) Traditsioonilised ülekoolilised projektid on tervisepäevad, matkad, töötoad, suusapäevad, 

rahvakalendri ja riiklikud tähtpäevad, heategevusprojektid, leiutajate konkursid, kooli aktused. 

(4) Traditsioonilised koolidevahelised projektid on maakondlikud ja vabariiklikud lauluvõistlused, 

tantsu- ja laulupidu, spordivõistlused, konkursid, näitemängupäevad. 

 

7. Hindamise korraldus 

7.1.  Õpitulemuste hindamise alused 

(1) Õpilase arengu tagasisidestamisel rakendatakse kujundava hindamise põhimõtteid, mis on 

põhjalikult lahti kirjutatud kooli hindamisjuhendis.  

(2) Kujundav hindamine on  tervikliku õppeprotsessi osa,  mille abil õpilane saab hinnanguvaba 

tagasisidet oma õpitulemuste saavutamise tasemest. Kujundav hindamine toetab õppija vastutuse 

võtmist nii oma arengu kui tulemuste eest olles ise aktiivne enda analüüsija õpitulemustest lähtuvate 

hindamiskriteeriumide põhjal. Sellest lähtuvalt sõnastab õppija oma individuaalsed arengusihid ja 

tugevused. Kujundav hindamine hõlmab kõiki õpetaja ja õpilase tegevusi, millest saadakse 

informatsiooni, mida kasutatakse õppe tulemuslikumaks muutmiseks. Kujundava hindamise alla 

kuuluvad õpilase tegevuse vaatlus, vestlused õpilastega, õpilaste tööde analüüs, enese- ja kaaslaste 

hindamine, efektiivne tagasiside ning nende põhjal sobivaimate õpetamis- ja õppimismeetodite valik. 

Kujundav hindamine rakendub ka õpilase käitumise ja hoolsuse, mis on lõimitud ainealaste, 

üldpädevuste ja läbivate teemade õpitulemustega, hindamisel.  

(3) Hindamise eesmärk on õpilase individuaalne areng, mida toetab hinnanguvaba tagasiside õpilase 

arengu vastavusest soovitud õpitulemustele, ning mis võimaldab ennastjuhtiva ja teadliku õpilase 

kujunemist.  

(4) Kujundav hindamine on pidev tagasisidestamise protsess, mille kaudu õppija on teadlik 

õpitulemustest, mõistab ootusi oma tegevusele ehk hindamiskriteeriume, oma tugevusi, edusamme, 

arengueesmärke ja  plaanib edasisi tegevusi ning mille abil õpetaja korrigeerib oma õpetamisprotsessi. 

Tagasisidestamine on kujundava hindamise põhikomponent: mitmekülgse tagasiside abil analüüsitakse 

oma õppimist, määratakse hetkepositsioon, seatakse uusi eesmärke ning konkreetsed tegevused selleni 

jõudmiseks.  

(5) Tagasisidet annavad õpetaja, kaasõpilased, aga kindlasti ka õppija ise, võrreldes oma tööd või 

tegevust õpitulemusele seatud kriteeriumidega või näidistööga. 

(6) Kujundavas hindamises on olulisimad viis komponenti: 

1) ühiste eesmärkide seadmine, 
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2) alguspositsiooni määramine, 

3) koostöös õppimine, 

4) kolmesuunaline tagasiside (enesehindamine, kaasõpilase tagasiside, õpetaja tagasiside), 

5) individuaalsete arengueesmärkide seadmine. 

(7) Kujundava hindamise ühe vahendina kasutatakse 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) Õpilase tulemuste põhjal kujuneb kokkuvõttev hinne, mis märgitakse õpilase tunnistusele I 

kooliastme lõpus. Õpilase koolist lahkumise korral väljastatakse kokkuvõtvate hinnetega tunnistus 

varem. II kooliastmes väljastatakse kokkuvõtvate hinnetega tunnistus iga õppeaasta lõpus.  

   

8. Õpilaste ja vanemate teavitamine ja nõustamise korraldus. Koostöö kogukonnaga.  

(1) Klassi- või aineõpetajad jälgivad õpilase arengut, õnnelikkust ja toimetulekut koolis ning vajaduse 

korral kohandavad õpet vastavalt õpilase vajadustele. Koolis tagatakse õpilasele, kellel tekib ajutine 

mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, täiendav pedagoogiline juhendamine 

(konsultatsioonid) väljaspool õppetunde. 

(2) Kool nõustab vajaduse korral õpilase vanemat õpilase arengu toetamises ja kodus õppimises. 

(3) Kool 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. 

(4) Vähemalt kaks korda aastas viiakse läbi iga õpilase ja tema vanematega arenguvestlused. 

Arenguvestluse eesmärk on õpilase arengu toetamine koostöös koduga. Arenguvestlusel analüüsitakse 

õpilase arengut ja toimetulekut tulenevalt õpilase individuaalsest eripärast ja õpilase, vanema või kooli 

poolt oluliseks peetavast (näiteks käitumine ja emotsionaalne seisund, hoiakud ja väärtushinnangud, 

motivatsioon, huvid, teadmised ja oskused). Arenguvestlus võimaldab anda tagasisidet õppekava 

üldpädevuste, kooliastme õppe- ja kasvatuseesmärkide, läbivate teemade eesmärkide, 

ainevaldkondlike eesmärkide ja ainealaste õpitulemuste kohta. Arenguvestlusel seatakse uued 

eesmärgid õppimisele ja õpetamisele. Arenguvestluse oluline osa on õpilase enesehindamine. 

(5) Koolis toimuvad ühisseminarid kõigile kogukonnaliikmetele, mis toetavad iga lapse tervikliku arengu 

teadlikku toetamist, potentsiaali märkamist ning tuge. Lisaks seminaridele korraldatakse arenguringe, 

mis kaasavad kõik kogukonnaliikmed õpilaste arengut toetava koolikeskkonna loomisesse.  

 

9. Õpilaste nõustamine ja karjääriteenuste korraldus  

(1) Õpilase nõustajateks koolis on klassijuhataja, aineõpetajad ja tugispetsialistid. Vajadusel kaasatakse 

Võrumaa Rajaleidja keskuse spetsialiste.  

(2) Kool korraldab õpilaste teavitamist edasiõppimisvõimalustest ning tagab õpilastele karjääriteenuste 

(karjääriõpe, -info või –nõustamine) kättesaadavuse sh karjäärinõustamise klassitundides ja Rajaleidja 

teenuseid kasutades. 

 

10. Õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted 
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(1) Hariduslike erivajadustega on õpilane, kelle eriline andekus, õpiraskused, terviserike, puue, 

käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemal viibimine või kooli õppekeele ebapiisav 

valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, õppeprotsessis, 

õpikeskkonnas (õppevahendid, õpperuumid, suhtluskeel, sealhulgas viipekeel või muud alternatiivsed 

kommunikatsioonid, tugipersonal, spetsiaalse ettevalmistusega pedagoogid ja muu selline) või 

taotletavates õpitulemustes. 

(2) Koolis 1) märgatakse iga lapse individuaalseid vajadusi ja kaardistakse vajalikud koostöövõimalused 

tugisüsteemi spetsialistide ja aineõpetaja või klassijuhatajaga; 2) tehakse õpetajatele, vanemale ja 

juhtkonnale ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut 

toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd 

õpetajate ja tugispetsialistidega. 

(3) Sõltuvalt õpilase hariduslikust erivajadusest tehakse talle muudatusi või kohandusi õppeajas, õppe 

sisus, õppeprotsessis, õpikeskkonnas või taotletavates õpitulemustes. Nende muudatuste tegemisse 

kaasatakse õpilase vanem. Kui muudatuste või kohandustega kaasneb nädalakoormuse või õppe 

intensiivsuse oluline kasv või kahanemine võrreldes riikliku või kooli õppekavaga, koostatakse 

muudatuste rakendamiseks individuaalne õppekava. 

(4) Õpilase nõustamise ja õpiabi osutamise eesmärgil toimuvad koolis: 

1) õpilaste arenguvestlused; 

2) ainealased konsultatsioonid; 

3) õpiabi rühmad; 

4) pikapäevarühmad.  

(5) Õpiabirühma võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega 

põhikooli õpilane, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita kooli 

õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja –harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust. 

Õpilane võetakse õpiabirühma vastu individuaalse arengu jälgimise kaardi alusel erivajadustega õpilaste 

õppe koordineerija ettepanekul ja kooli direktori otsusel. Õpiabirühma tunnid toimuvad vastava 

ainetunni ajal, milles õpilasel täheldatakse raskusi. Vajadusel viiakse tunde läbi ka pärast õppetunde. 

 

11. Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord 

Kooli õppekava arendamisel ja uuendamisel on oluline pidev õpilaste õpihuvi hoidmine, kaasaegsete 

õpikäsituste rakendamise tagamine, harmoonilise inimese kujunemiseks vajalike tingimuste loomine, 

elukeskse ja innovatiivse õppeprotsessi kujundamine, ühiskonnas toimivate muutustega arvestamine. 

Muudatused kooli õppekavas esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks, täiendamiseks 

kooli nõukogule ja  kolleegiumile. 


