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SISSEJUHATUS

Õru  Lasteaed-Algkooli  (edaspidi  kooli)  õppekava  on  kooli  õppe-  ja  kasvatustöö

alusdokument,  mis  lähtub  EV  riiklikust  põhikooli  õppekavast.  Kooli  õppekava

koosneb üldosast ja ainevaldkondade lisadest, kus esitatakse valdkonniti koondatud

ainekavad .

Kooli õppekava lähtealused on:

 Eesti Vabariigi põhikooli riiklik õppekava,

 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus,

 Lasteaed – algkooli arengukava,

 Lasteaed - algkooli põhimäärus,

 Kooli töötajate ja lapsevanemate soovid, taotlused ja kokkulepped,

 Kooli kogemus,

 Kooli ressursid.

Õppekava  olulised  väärtused  tulenevad  Eesti  Vabariigi  põhiseadusest,  ÜRO

inimõiguste  ülddeklaratsioonist,  lapse  õiguste  konventsioonist  ning Euroopa Liidu

alusdokumentidest  nimetatud  eetilistest  põhimõtetest.  Alusväärtustena  tähtsustame

üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi.

1.KOOLIKORRALDUS

1.1.ÕRU KOOL KOOLISÜSTEEMIS

Õru  kool  (edaspidi  kool)  on  4-klassiline  algkool,  mis  töötab  põhikooli  riikliku

õppekava järgi. Kool on väärtuspõhine avatud koostöökool, mis toetub Eesti kooli

traditsioonidele.  Õppija  vajab  teadmistest  tarkuse  vormimiseks  ja  eluks

ettevalmistuseks õppeainete ja koolielu elulähedust,  sisukaid elamusi ja kogemusi,

ühis-, grupi- ja individuaaltööd ja liikumisruumi aktiivsusele. Nii hakkab kujunema

lapses oskus teha valikuid ja vastutada, tunnetada ühiskondlikku ühtsust, toetada ja

austada teda ümbritsevate inimeste eripära ning olla õnnelik. 

Kooli ideede elluviimiseks on vaja kogu koolikogukonna koostööd. Kooli kogukond



koosneb õpilastest,  koolipersonalist  ja  lapsevanematest,  kes tegutsevad koos ühise

eesmärgi nimel. Selline koostöö nõuab igalt kogukonna liikmelt avatust, vastutust,

partnerlust,  austust,  usaldust  ja sallivust  ja  see loob arengut toetava koolikultuuri.

Õppekorralduse  osas  on  oluline  lapsest  lähtuv  lasteaiaõpetajate  ja  klassiõpetajate

koostöö. Iga kooli kogukonna liige on ühise väärtusruumi hoidja ja toimib vastavalt

väärtuskokkulepetele. Kooli aktiivsed koostööpartnerid on Õru Vallavalitsus, Valga

MV, Metsatervenduse OÜ, Lotamõisa OÜ

1.2. KOOLI PÕHIMÕTE

Õ – õhinaga õppima

R – rõõmuga rahmeldama

U – uudishimuga uurima

“Pesapuu on me lasteaed – kool,

mille oksad on täis

linnupoegadest siutsuvaid,

säutsuvaid pesi.

Pesapuu on me lasteaed – kool

Ja kui aeg saab täis,

Lendu tõuseme hulgakesi”

Kooli  prioriteet  on  inimene.  Esiplaanil  on  inimese  mitmekülgne  ja  terviklik

arendamine. Erilist tähelepanu pöörame inimese enesemääratluse kujunemisele, mille

loob igapäevane suhtluskvaliteet. Ta tunneb oma kodupaiga lugu, juuri, päritolu ja

ümbritsevat keskkonda, mõistab oma osa elus. Ta saab koolis teadmised ja oskused

elamiseks  multikultuurses  maailmas.  Kool  väärtustab  nii  teadmistepõhist  kui  ka

südamega mõtlemist. Kool aitab õpilasel jõuda selgusele oma huvides ja võimetes

ning tagab valmisoleku õpingute jätkamiseks järgneval haridusastmel ja elukestvaks

õppeks.



Koolis on turvaline ja soodne sisekliima.

Kool on koht, kus õppija veedab olulise osa oma ajast. Sõbralik ja kindlustunnet 

sisendav keskkond soodustab isiksuse igakülgset arengut. Puhas ja hubane 

klassiruum loob õppijas turvatunde. Koolipere omavaheline suhtlemine on pingevaba

ja usalduslik, mis tugineb kokkulepitud normidel. Igaüks meist on turvalise 

keskkonna ja suhete looja ja hoidja. Koolipere koosneb õpilastest, õpetajatest/kooli 

töötajatest, lapsevanematest. Koolipere  liikmed loovad ja hoiavad ühtset 

väärtusruumi, mis tagab iga õppija arenguks soodsa sotsiaalse ja vaimse 

õppekeskkonna. 

Kooli õpilane ja õpetaja / töötaja

 on oma kooli väärtusruumi looja ja hoidja,

 on heatahtlik, avatud, aus ja vastutustundlik,

 austab ennast ja teisi, on salliv,

 väärtustab keskkonda ja tervislikke eluviise,

 märkab ja väärtustab ilu,

 on hea koostööpartner, peab kinni kokkulepetest,

 on ettevõtlik, otsiva meelega ning väärtustab loovust ning mõtlemisvabadust,

 hoiab oma peret, kodu ja kooli,

 väärtustab Eesti riiki, eesti keelt ja kultuuri.

 Kooli toimiva väärtusruumi eeldused on otseselt seotud üldpädevustega.  

Kooli õpetaja / töötaja on

 pühendunud oma tööle,

 õppiva organisatsiooni toetaja,

 selge identiteediga erialaselt pädev haritlane/töötaja,

 heade uuenduste toetaja ja enese oskuste arendaja,

 eelarvamusteta ja õiglane, austades iga õppija isikupära,

 tähelepanelik ja tunnustav iga õpilase pingutuse suhtes,



 toetava õhkkonna looja,

 orienteeritud meeskonnatööle,

 teadlik isikliku eeskuju jõust.

Kooli lapsevanem

 väärtustab ja hoiab kooli väärtusruumi,

 on oma lapse toetaja, hoiab ja austab teda,

 on avatud partner, teeb kooli ja teiste vanematega koostööd,

 toetab kooli arengut

Protsess on sama tähtis kui tulemus. 

Lapsed on oma loomult  uudishimulikud ja  õpihimulised.  Seda teadlikult  suunates

suureneb  janu  teadmiste  ja  kogemuse  järele  veelgi,  kujuneb  elukestev  õppija.

Niisama tähtis kui õpitulemus on protsess, milles õppija tunneb ja mõistab õpitavat.

Teadmiste  kvaliteedi  tagab  kogemus  ja  tunnetus.  Nii  saab  õppimisest  elamus,

teadmisest tarkus.

Kool on koostöökool.

Inimeste mitmekesisus ja uue aja väljakutsed nõuavad meilt üha paremat koostöö- ja

arutlemisoskust.  Osalemine  erinevatel  kooliüritustel,  mis ühendavad inimesi,  aitab

lõimida  teadmisi,  oskusi,  mõtteid  ja  unistusi  uueks  kvaliteediks.  Vanemate  ja

õpetajate hea koostöö tagab kooli arengu, lastele võimetekohase hariduse ning tugeva

enesemääratluse.  Koostöös  huvigruppidega  väljaspoolt  kooli  leiame  lisavõimalusi

koolielu mitmekesistamiseks.

2. Pädevused

2.1. ÜLDPÄDEVUSED – VÄÄRTUS- JA ÕPIPÄDEVUSED

Valdkonna-  ja  ainepädevused  esitame  kooli  õppekava  üldosa  LISADES

valdkonna- ja ainekavades.k



Kooli õppekava tähenduses on pädevus asjakohaste teadmiste, oskuste ja hoiakute

kogum,  mis  tagab  suutlikkuse  teatud  tegevusalal  või  -valdkonnas  tulemuslikult

toimida. 

Pädevused  jagunevad  üld-  ja  valdkonnapädevusteks.  Üldpädevused  on  aine-  ja

valdkonnaülesed  pädevused,  mis  on  väga  olulised  inimeseks  ja  kodanikuks

kasvamisel.  Üldpädevused  kujunevad  kõigi  õppeainete  kaudu,  ent  ka  tunni-  ja

koolivälises tegevuses ning nende kujunemist jälgitakse ja suunatakse õpetajate ning

kooli ja kodu ühistöös. 

Üldpädevused on: 

väärtuspädevus –  suutlikkus  hinnata  inimsuhteid  ning  tegevusi  üldkehtivate

moraalinormide seisukohast; 

tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade

ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri sündmustega

sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku

kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku  arengut; 

teada  ning  järgida  ühiskonnas  kehtivaid  väärtusi  ja  norme  ning  erinevate

keskkondade reegleid; 

teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; 

aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel; 

enesemääratluspädevus –  suutlikkus  mõista  ja  hinnata  iseennast,  oma  nõrku  ja

tugevaid külgi; 

järgida terveid eluviise; 

lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvaid ning inimsuhetes

tekkivaid probleeme; 

õpipädevus –  suutlikkus  organiseerida  õpikeskkonda  ja  hankida  õppimiseks

vajaminevat teavet; 

planeerida õppimist ning seda plaani järgida; 

kasutada õpitut,  sealhulgas õpioskusi  ja  -strateegiaid,  erinevates kontekstides ning

probleeme lahendades; 

analüüsida  enda  teadmisi  ja  oskusi,  tugevusi  ja  nõrkusi  ning  selle  põhjal



edasiõppimise vajadust; 

suhtluspädevus –  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; 

matemaatikapädevus  – suutlikkus  kasutada  matemaatikale  omast  keelt,  sümboleid

ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades;

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 ja vastutada tulemuste eest; 

reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske. 

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. 

Üldpädevused 1. – 4. klass : väärtus – ja õpipädevused

1. – 3. klass 4. klass
suhtub endasse ja teistesse

hästi; mõistab mina ja meie

tähendust;

suhtub endasse lugupidavalt;

teab oma tugevaid ja nõrku

külgi;
on viisakas, aus ja õiglane,

täidab lubadusi;

on usaldusväärne, vastutab

oma tegude eest ning peab

kinni kokkulepetest;
hindab oma käitumist ja

tegevust;

kujundab, kavandab ning

hindab oma käitumist ja

tegevust, oskab oma



eksimusi näha ja tunnistada

ning oma tegevust

korrigeerida; valib ja

rakendab tulemuse

saavutamiseks vajalikke

tegevusi;
hoiab oma perekonda, klassi,

kooli ja keskkonda

hindab harmoonilisi

inimsuhteid, mõistab oma

rolli pereliikmena, sõbrana,

kaaslasena ja õpilasena;

seisab iseenese ja teiste

väärikuse eest, hoidub

vägivallast; püüab leida

lahendusi kodus, koolis ja

sõpruskonnas tekkinud

probleemidele;
teab, et kedagi ei tohi

naeruvääristada, kiusata ega

narrida, püüab konflikte rahumeelselt 

lahendada;

oskab kaaslast kuulata, teda

tunnustada;

suhtub inimestesse

eelarvamusteta, tunnustab

inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi 

ning mõistab kompromisside

vajalikkust;

oskab ilu märgata ja hinnata;

hindab loovust ning tunneb

rõõmu liikumisest, loovast

eneseväljendusest ja

tegevusest

väärtustab kunstiloomingut,

soovib ning suudab end

kunstivahendite abil

väljendada;

teab oma rahvuslikku

kuuluvust ning suhtub oma

rahvusesse lugupidavalt

tunnetab end oma rahvuse

liikmena ja riigi kodanikuna

ning väärtustab eesti

kultuuri;
austab oma kodupaika, väärtustab Eestit vaba riigina



kodumaad ja Eesti riiki,

tunneb selle sümboleid ning

täidab nendega seostuvaid

käitumisreegleid;

ja teab, kuidas see toimib;

hindab heategevust; mõistab

inimeste erinevusi ühiskonna

rikkusena;

suhtub lugupidavalt teistesse

rahvastesse ja nende

kultuuridesse;
hoiab puhtust ja korda,

hoolitseb oma välimuse ja

tervise eest ning tahab olla

terve;

väärtustab tervislikke

eluviise, on teadlik tervist

kahjustavatest teguritest ja

sõltuvusainete ohtlikkusest
ÕPIPÄDEVUSED

1. –3. klass

4. klass

oskab end häälestada

ülesandega toimetulemisele

ning oma tegevusi ülesannet

täites mõtestada;

oskab keskenduda

õppeülesannete täitmisele,

oskab suunamise abil

kasutada eakohaseid

õpivõtteid olenevalt

õppeülesande iseärasustest
tahab õppida, tunneb rõõmu

teadasaamisest ja oskamisest

suudab ja soovib

õppeülesandeid valida

lähtuvalt oma huvidest ning

vastutada oma valikute eest;

on leidnud endale sobiva

harrastuse ning omab üldist

ettekujutust töömaailmast
oskab õppida omaette ning

koos teistega, oskab aega

planeerida ja seda

otstarbekalt kasutada;

õpib omaette või teeb

vajadusel koostööd, toetab,

aitab ja tunnustab kaaslasi

suudab tekstidest leida ja kuulab mõtestatult, loeb



mõista seal sisalduvat teavet

(sealhulgas andmeid,

termineid, tegelasi, tegevusi,

sündmusi ning nende aega ja kohta) ning

seda suuliselt ja

kirjalikult esitada;

eakohaseid tekste, loob

eakohasel tasemel keeleliselt

korrektseid ning

suhtlussituatsioonile vastavaid suulisi ja 

kirjalikke

tekste ning mõistab suulist

kõnet;
väljendab ennast erinevates

olukordades selgelt

oskab oma arvamust

väljendada, põhjendada ja

kaitsta;
mõistab ja kasutab õpitavas

keeles igapäevaseid

õpitud väljendeid ja

lihtsamaid fraase;

tuleb  ühes

võõrkeeles toime

igapäevastes

suhtlusolukordades, mis

nõuavad otsest ja lihtsat

infovahetust tuttavatel

rutiinsetel teemadel
arvutab ning oskab kasutada

mõõtmiseks sobivaid

abivahendeid ja mõõtühikuid

erinevates eluvaldkondades

eakohaseid ülesandeid

lahendades;

on  omandanud

arvutus- ja mõõtmisoskuse

ning tunneb ja oskab

juhendamise abil kasutada

loogikareegleid ülesannete

lahendamisel erinevates

eluvaldkondades
väärtustab säästvat eluviisi,

oskab esitada küsimusi

looduse kohta, oskab

looduses käituda, huvitub

loodusest ja looduse

uurimisest;

väärtustab säästvat eluviisi,

oskab esitada

loodusteaduslikke küsimusi

ja hankida loodusteaduslikku

teavet, oskab looduses

käituda, huvitub loodusest ja

looduse uurimisest;
oskab sihipäraselt vaadelda, tunneb referaadi



erinevusi ja sarnasusi

märgata ning kirjeldada;

oskab esemeid ja nähtusi

võrrelda, ühe-kahe tunnuse

alusel rühmitada ning lihtsat

plaani, tabelit, diagrammi ja

kaarti lugeda;

kavandamise, koostamise ja

vormistamise algtõdesid ja

oskab neid rakendada,

suudab oma töö tulemust

kaaslastele tutvustada;

oskab ohutult kasutada

arvutit ja internetti

suhtlusvahendina
oskab ohtlikke olukordi

vältida ja ohuolukorras abi

kutsuda, oskab ohutult

liigelda;
teab, kelle poole erinevate

probleemidega pöörduda

ning on valmis seda tegema
oskab leida vastuseid oma

küsimustele, hankida

erinevatest allikatest

vajalikku teavet, seda

tõlgendada, kasutada ja

edastada; oskab teha vahet

faktil ja arvamusel.

Õppe ja kasvatuse rõhuasetused I kooliastmes

Esimeses  klassis  on  õpetuse  ja  kasvatuse  põhitaotluseks  õpilaste  kohanemine

koolieluga,  turvatunde  ja  eduelamuste  kogemine  ning  valmisoleku  kujunemine

edasiseks edukaks õppetööks. Õpilaste koolivalmidus ja võimed on erinevad, seetõttu

diferentseeritakse õppeülesandeid ja nende täitmiseks kuluvat  aega.  Esimeses kuni



kolmandas klassis keskendume:

1)  kõlbeliste  tõekspidamiste  ning  heade  käitumistavade  tundmaõppimisele  ja

järgimisele;

2) positiivse suhtumise kujunemisele koolis käimisesse ja õppimisesse;

3)õpiharjumuse  ja  -oskuste  kujundamisele  ning  püsivuse,  iseseisvuse  ja

eesmärgistatud töö oskuste ning valikute tegemise oskuste arendamisele;

4) eneseväljendusoskuse ja -julguse kujunemisele;

5) põhiliste suhtlemis- ja koostööoskuste omandamisele, sealhulgas üksteist toetavate

ja väärtustavate suhete kujunemisele õpilaste vahel;

6) õpiraskuste äratundmisele ning tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele.

Õpetaja olulisim ülesanne on toetada iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni.

7) huvitegevusvõimaluse pakkumine

Õppe ja kasvatuse rõhuasetused 4.klassis

Lisaks 1. – 3.klassi rõhuasetustele on 4. klassis õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks

vastutustundlike ja iseseisvate õppijate kujunemine. Õppetöös on oluline äratada ja

säilitada õpilaste huvi õppekavaga hõlmatud teadmis- ja tegevusvaldkondade vastu.

4.klassis keskendume:

1)  õpimotivatsiooni  hoidmisele  ja  tõstmisele,  seostades  õpitut  praktikaga  ning

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

2) õpilaste erivõimete ja huvide äratundmisele ning arendamisele;

Õpikeskkond

Õpikeskkonnana  mõistetakse  õpilasi  ümbritseva  vaimse,  sotsiaalse  ja  füüsilise

keskkonna kooslust, milles õpilased arenevad ja õpivad. Õpikeskkond toetab õpilase

arenemist  iseseisvaks  ja  aktiivseks  õppijaks,  kannab alghariduse  alusväärtusi  ning

säilitab  kooli  traditsioone.  Kool  korraldab  õppe,  mis  kaitseb  ja  edendab  õpilaste



vaimsust  ja  füüsilist  tervist.  Õppekoormus  vastab  õpilaste  vanusele.  Sotsiaalse  ja

vaimse keskkonna kujundamisel osaleb kogu koolipere.

Suhted  põhinevad  vastastikusel  lugupidamisel,  sõbralikkusel  ja  heatahtlikkusel

õpilaste,  vanemate,  õpetajate,  direktori  ja  teiste  töötajate  vahel.  Kõiki  koheldakse

eelarvamusteta, õiglaselt  ja arvestatakse eneseväärikust ja isikupära. Märgatakse ja

tunnustatakse kõigi õpilaste pingutusi ja õpiedu.

Välditakse õpilaste  vahelist  vägivalda ja kiusamist.  Luuakse tingimused õpilastele

tegutseda üksi ja kaaslastega. Luuakse õhkkond, mida iseloomustab abivalmidus ja

üksteise  toetamine  nii  õpingutes  kui  eluraskuste  puhul.  Kasutatavate  rajatiste,

ruumide sisustus ning kujundus on õppe seisukohalt otstarbekas ja turvaline.

On olemas kehalise tegevuse ning tervislike eluviiside edendamise võimalused.

Õpet võib korraldada ka väljaspool kooli ruume.

LÄBIVAD TEEMAD

2.2. LÄBIVAD TEEMAD

Läbivad  teemad  on  üld-  ja  valdkonnapädevuste,  õppeainete  ja  ainevaldkondade

lõimingu vahendiks ning kool arvestab neid koolikeskkonna kujundamisel. Läbivad

teemad on aineülesed ja käsitlevad ühiskonnas olulisi valdkondi ning võimaldavad

luua ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust, toetades õpilase suutlikkust oma

teadmisi  erinevates olukordades rakendada. See eeldab ainevaldkondade koostööd,

kokkulepitud õppekorralduse ja hindamispõhimõtete järgimist. Läbivate teemade õpe

realiseerub eelkõige  

 Õppekeskkonna korralduses, a ineõppes,

 läbivatest teemadest lähtuvas või õppeaineid lõimivas loovtöös,

 traditsiooniliste ülekooliliste ürituste käigus,



 korraldades  võimaluse  korral  koostöös  kooli  pidaja,  paikkonna  asutuste  ja

ettevõtete,

 teiste  õppe-  ja  kultuuriasutuste  ning  kodanikuühendustega  klassivälist

õppetegevust,

 huviringide tegevuses ning osaledes maakondlikes, üle-eestilistes projektides.

Läbivate teemade sidusus konkreetsete õppeainetega on kirjeldatud üldosa lisades
ja ainekavades.

Läbivad teemad koolis

1)  väärtused  ja  kõlblus  –Läbiva  teema  käsitlemisel  on  rõhk  iseenda

tundmaõppimisel,  heade  kommete  omandamisel  ja  sellise  klassikollektiivi

kujundamiel,  kus  peetakse  oluliseks  õiglust,  ausust,  hoolivust,  sallivust,

inimväärikust,  lugupidamist  enda  ja  teiste  vastu,  lubaduste  pidamist  ning

demokraatlikku  osalemist  ja  rahvuslikkust.  Õppemeetoditest  on  esikohal  töö

jutustustega,  rollimängud,  arutelud  ja  õpetaja  selgitused.  Teadvustatakse  ja

mõtestakse  kõlbelisi  norme  ja  kujundatakse  sallivust  ja  lugupidamist  erinevate

inimeste vastu. Väärtusi ja kõlblust aitavad edendada õpetaja eeskuju, samuti koostöö

peredega.  Inimese arengu esiplaanile seadmine ja koolipere aktiivne ühistegevuste

traditsioon  võimaldavad  kasvada  loomulikult  ja  praktiliselt  vastutustundlikuks

ühiskonna liikmeks.

2)  elukestev  õpe  ja  karjääri  planeerimine  –   Läbiva  teema  käsitlemine  aitab

õpilasel  kujundada  positiivset  hoiakut  õppimisse  ning  toetab  esmaste  õpioskuste

omandamist. Õpilane keskendub sotsiaalsetele ja toimetulekuoskustele, oma võimete

ja  huvide  tundmaõppimisele  ja  arendamisele.  Mänguliste  tegevuste  abil  aidatakse

õpilasel  kujundada  ning  õppida  tundma  ennast  ja  lähiümbrust.  Õpilastele

tutvustatakse erinevaid tegevusalasid ja ameteid,  nende olulisust  ning omavahelisi

seoseid  (nt  kutsume  kooli  erinevate  elukutsete  esindajaid,  õpilased  külastavad

läheduses  asuvaid  ettevõtteid,  kooli  traditsioonilistel  üritustel  astuvad  õpilased

erinevate ametimeeste rolli).



3)  keskkond ja  jätkusuutlik  areng  –  Läbiva  teema  käsitlemine  tugineb  õpilase

kogemustele,  igapäevaelu  nähtustele  ning  looduse  vahetule  kogemisele.Õppe  ja

kasvatuse kaudu taotletakse õpilase keskkonnataju kujunemist, pööratakse tähelepanu

kooli-  koduümbruse  keskkonnaküsimustele  ning tegutsemisviisidele,  mille  abil  on

keskkonnaprobleeme võimalik praktiliselt ära hoida ja lahendada. . Korraldame osa

õppest kooliruumidest väljaspool (nt õuesõpe, RMK projektid).

4) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus  – Läbiva teema käsitlemisel on keskne saada

koostöö  ja  ühiste  otsute  tegemise  kogemusi  (nt  talgud  ja  ühisüritused).  Õpilasi

innustatakse iseseisvalt tegutsema ühise eesmärgi nimel ning võtma sellega kaasnevat

vastutust ja kohustusi.  Kool on keskkond, kus õppija kui võrdväärne partner saab

aktiivselt tegutseda (nt loomade ja lindude toitmine talvel, prügi sorteerimine koolis)

5) kultuuriline identiteet  –Läbiva teema käsitlemisel on oluline pakkuda õpilasele

võimalust  osaleda  oma  kultuurikeskkonna  tavades  ja  kogeda  sellega  seonduvaid

emotsioone.  Õpilasel  aidatakse  jõuda  mõistmiseni,  et  teatud  tavad  ja  kombed  on

omased  teatud  kultuurile.  Õppe  ja  kasvatusega  kujundatakse  meie  kultuuriruumis

üldiselt  tunnustatud käitumisharjumusi, toetatakse uudishimu uue ja erineva suhtes

ning  positiivsust  sellesse.  Identiteeti  toetavad  koolis   näiteks  rahvakultuuri

tähtpäevade tähistamine kogu õppeaasta jooksul ning muuseumi- ja teatrikülastused. 

6)  teabekeskkond  –   Läbiva  teema  käsitlemisel  on  keskmes  õpilase  igapäevane

teabekeskkond.Õpetaja  abil  ja  kaaslaste  toel  harjutakse  kirjeldama  oma  tegvust

teabekeskkonnas.Õpilane  õpib  mõistma  temale  suunatud  teadete  eesmärki  ning

eristama  olulisi  teateid  ebaolulistest.  Samuti  harjub  õpilane  mõistma,  millised

seaduspärasused  kehtivad  privaatses  ja  millised  avalikus  ruumis,  sealhulgas

internetis.

7)  tehnoloogia  ja  innovatsioon  –  Selle  läbiva  teema  käsitlusel  õpitakse  tundma



erinevaid infotehnologia kasutamise võimalusi õppetöös ja igapäevaelus (nt õppetöös

kasutatakse mängulisi arvutiprogramme, viiakse läbi e-tunde). 

8)  tervis  ja  ohutus  –  Läbiva  teema  käsitlemisel  omandab  õpilane  eakohased

teadmised  ja  oskused  füüsilise,  vaimse,  emotsionaalse  ja  sotsiaalse  tervise

hoidmiseks.  Kujuneb  tervist  väärtustav  hoiak.  On tähtis,  et  õpilane  mõistaks  ohu

tähendust  ja  tekkepõhjusi  oma  igapäevases  keskkonnas  ning  omandaks  oskused

käituda  ohutult  ja  turvaliselt  (nt  suitsetamise  kahjulikkus,  alkoholi  ja  uimastite

tarvitamine, ohud liikluses, ebatervislik toitumine, vähene kehaline aktiivsus jm).

Õppe- kasvatuse korralduse alused

2.4. ÕPPESÜSTEEM,  ÕPPEAASTA, KOOLIPÄEV JA

ÕPPETUND

Õppesüsteem

Traditsiooniline õpe – õpitakse läbi veerandite võrdse nädalakoormusega.

1.-4. klassi õpetaja on klassiõpetaja, kes viib läbi suurema osa klassi ainetundidest. 

Iga  klassi  lõpetamiseks  vajalikud  õpitulemused  esitame  sidusalt  koos  õppesisuga

ainekavade lisades, üldpädevused kooliastmeti kooli õppekava üldosas.

Õppeaasta

Kooli  õppeaasta   kestab  1.  septembrist  järgmise  aasta  31.  augustini  ja  koosneb

õppeveeranditest  ja  koolivaheaegadest,  mis  on  määratud  EV  Haridus-  ja

teadusministeeriumi poolt. Õppeveerandites on kokku vähemalt 175 õppepäeva. 

Õppenädal

Kooli õpilase koolinädala suurim lubatud koormus õppetundides on:



1) 1. klassis 20;

2) 2. klassis 22;

3) 3. klassis 25;

4) 4. klassis 25

Lubatud  õppekoormus  koosneb  riikliku  õppekavaga  määratud  kohustuslikest

tundidest. Õpet kavandades ja ellu viies arvestame, et õpilase õppekoormus oleks ea-

ja  jõukohane,  võimaldades  talle  aega  puhkuseks  ja  huvitegevuseks.  Õpilastel  on

võimalus osaleda huvitegevuses kohapeal, lahkumata koolimajast. 

Tunnijaotusplaan

õppeaine 1.klass 2.klass 3.klass 4.klass

eesti keel 7 7 6 6
matemaatika 3 5 5 5
Loodusõpetus 2 2 2 2

inglise keel - - 3 3
Käeline tegevus 3 3 3 3
muusikaõpetus 2 2 2 2
Kehaline kasvatus 3 3 3 3

kokku 20 22 24 24

Koolipäev ja õppetund

Koolipäev ja õppetund on määratud kooli päevakavaga, mis kajastab õppetegevuste

ning  kooli  õppekava  toetavate  õppekavaväliste  tegevuste,  nagu  pikapäevarühma,

ringide  jm  korraldatavate  tegevuste  järjestust  ja  ajalist  kestust.  Kooli  päevakava

kehtestab kooli direktor.

Õppepäev on kalendripäev,  mil  õpilane  on päevakava või  individuaalse  õppekava

alusel kohustatud õppes osalema. Ühes nädalas on kuni viis õppepäeva.

Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund. Õppetund on kooli päevakavas

või  õpilasele  koostatud  individuaalses  õppekavas  juhendatud  õppeks  ettenähtud

ajavahemik.  Juhendatud  õpe  on  kooli  määratud  viisil  toimuv  õpe,  näiteks

individuaaltund, konsultatsioon,  ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste



omandamisele  ning  toimub  õppekeskkonnas,  milles  osalevad  nii  õpilane  kui  ka

pedagoog.  Õppetunni  arvestuslik  pikkus  on  45  minutit.  Õppetund  vaheldub

vahetunniga. Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võib

toimuda  järjest,  ilma  vahetunnita.  Vahetunni  pikkus  on  üldjuhul  10  minutit  iga

õppetunni kohta, söögivahetund 25 minutit.

Tundide ajad kooli 1.-4. klassis esmaspäeval ja reedel:

 8.15-8.25    hommikuring

 8.25-9.10     1.tund

söögivahetund 9.10 – 9.25

 9.25-10.10   2.tund

10.20-11.05  3.tund

11.15 –12.00 4.tund

söögivahetund 12.00-12.20

12.20 – 13.05 5.tund

13.05 – 14.15 ringide tegevused/ pikapäevarühm

14.15 - oode

13.30-15:00 pikapäevarühm/ringide tegevused  

Tundide ajad kooli 1.-4. klassis teisipäev, kolmapäev, neljapäev:   

 8.15-9.00     1.tund

söögivahetund 9.00 – 9.20

 9.20-10.05   2.tund

10.15-11.00  3.tund

11.15 –12.00 4.tund

söögivahetund 12.00-12.20

12.20 – 13.05 5.tund

13.05 – 14.15 ringide tegevused/ pikapäevarühm

14.15 - oode

13.30-15:00 pikapäevarühm/ringide tegevused  

2.7. FÜÜSILINE ÕPPEKESKKOND



Õppekeskkond  on  õpilasi  ümbritseva  vaimse,  sotsiaalse  ja  füüsilise  keskkonna

kooslus,  milles  õpilased  arenevad  ja  õpivad.  Õppekeskkond  toetab  oma  kooli

vaimsust ja õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks. Säilitab ning arendab

paikkonna ja koolipere traditsioone.

Vaimse  ja  sotsiaalse  õppekeskkonna  loomisel  osaleb  iga  koolipere  liige.  Selle

tulemuseks  on  selline  õppekeskkond,  mis  tagab  iga  õppija  arengutingimused.

Vastavad  ootused  õpilasele,  õpetajale  ja  kooli  töötajale  ning  lapsevanemale  on

nimetatud peatükis 1.4. „Koolikogukond“.

Füüsilist õppekeskkonda kujundades taotleme, et:

1)  ruumide  sisustus  on  õppe  seisukohast  otstarbekas,  esteetilise  väljanägemisega,

turvaline ning eakohane

2) õppes on õpetajal kasutada internetiühendusega arvuti ja esitlustehnika 

3) õppevara on eakohane ning individuaalset eripära arvestav, sealhulgas nüüdisaegne

info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinev 

6) on olemas kehalise tegevuse ning tervislike eluviiside edendamise võimalused nii

koolitundides kui ka tunniväliselt. Võimalusel toimub õuesõpe. 

2.8. HINDAMINE

Kooli õpilasel ja tema vanematel on õigus saada teavet hindamise korralduse ning

saadud  hinnete  ja  hinnangute  kohta.  Õpilasel  ja  tema  vanematel  on  õigus  teada,

milline hinne või hinnang on aluseks kokkuvõtvale hindele ja hinnangule. Hindamise

korraldus  ning  õpilaste  ja  vanemate  hinnetest  ja  hinnangutest  teavitamise  kord

sätestatakse  kooli  kodukorras  ning  hinnete  ja  hinnangute  vaidlustamise  kord

sätestatakse kooli õppekavas.

Hindamise eesmärgid koolis on:

1) toetada ja suunata õppija individuaalset arengut;

2) anda tagasisidet õppija õppeedukuse kohta;

3) innustada õppijat sihikindlalt õppima;

4) suunata ja toetada enesehinnangu kujunemist; 

5) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;



6) anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse 

tegemiseks.

 

Hindamisega seotud mõisted koolis

Hindamine

on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja

tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel

ja  hinnangute  andmisel  kasutame  mitmesuguseid  meetodeid,  Hindamine  on

õpetamise ja õppimise lahutamatu osa.

Kujundav hindamine

on õppe kestel toimuv suulises või kirjalikus vormis hindamine, mille käigus õpetaja

koos õpilasega analüüsib saavutatud teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja

käitumist.  Kujundav  hindamine  keskendub  eelkõige  õpilase  arengu  võrdlemisele

tema varasemate saavutustega. Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt

õpilase  tugevaid  külgi  ja  vajakajäämisi  ning  sisaldab  ettepanekuid  edaspidisteks

tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut. 

Kujundavat hindamist rakendatakse kõigis neljas klassis. 1. ja 2.klassis antakse ainult

sõnaline hinnang, 3.ja 4. klassis hinnatakse sõnaliselt ja numbriliselt.

 

Käitumise ja hoolsuse hindamine

Käitumise  hindamise  aluseks  on  kooli  kodukorra  täitmine  ning  üldtunnustatud

käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis. Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase

suhtumine  õppeülesannetesse:  kohusetundlikkus,  töökus  ja  järjekindlus

õppeülesannete täitmisel.

Käitumist  ja hoolsust  hindab klassijuhataja  koostöös aineõpetajatega.  Käitumist  ja

hoolsust hinnatakse hinnetega «eeskujulik», «hea», «rahuldav» ja mitterahuldav».

Käitumishindega «eeskujulik» hindame õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja

kõlblusnormide  järgimine  on  harjumuspärane  igas  olukorras,  kes  täidab  kooli

kodukorra nõudeid eeskujulikult ja järjepidevalt.



Käitumishindega  «hea»  hindame  õpilast,  kes  järgib  üldtunnustatud  käitumis-  ja

kõlblusnorme ja täidab kooli kodukorra nõudeid.

Käitumishindega  «rahuldav»  hindame  õpilast,  kes  üldiselt  järgib  üldtunnustatud

käitumis- ja kõlblusnorme ja täidab kooli kodukorra nõudeid, kuid kellel on esinenud

eksimusi, mistõttu ta vajab pedagoogide ja lapsevanemate tähelepanu ning suunamist.

Käitumishindega  «mitterahuldav»  hindame  õpilast,  kes  ei  täida  kooli  kodukorra

nõudeid  ega  järgi  üldtunnustatud käitumis-  ja  kõlblusnorme,  ei  allu  õpetajate  ega

lapsevanemate nõudmistele. Õpilase käitumise võib hinnata «mitterahuldavaks» ka

korduva põhjuseta  puudumise korral  või  üksiku õigusvastase teo või  ebakõlbelise

käitumise eest.

Hoolsushindega «väga hea» hindame õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse alati

kohusetundlikult, õpib kõiki õppeaineid võimetekohaselt, on õppeülesannete täitmisel

püüdlik, hoolas ja iseseisev, ilmutab omaalgatust ja viib alustatud töö lõpuni.

Hoolsushindega  «hea»  hindame  õpilast,  kes  suhtub  õppeülesannetesse

kohusetundlikult, on iseseisev ja hoolikas ning õpib võimetekohaselt.

Hoolsushinde «rahuldav» saab õpilane, kes üldiselt täidab oma õppeülesandeid, kuid

ei ole piisavalt järjekindel ega õpi kõiki aineid oma tegelike võimete ja arengutaseme

kohaselt.

Hoolsushindega «mitterahuldav» hindame õpilast, kes ei õpi võimetekohaselt, suhtub

õppeülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult, ei täida tundides õpetajate nõudmisi,

jätab sageli täitmata oma kodused õppeülesanded.

Käitumise hindeks saab «mitterahuldav» kooli õppenõukogu otsuse alusel. Selleks

esitab klassijuhataja õppenõukogule sellekohase põhjenduse

Kool annab õpilasele ja piiratud teovõimega õpilase puhul ka vanemale kirjalikku

tagasisidet  õpilase  käitumise  (sealhulgas  hoolsuse)  kohta  vähemalt  kaks  korda

õppeaastas.

Hinnete ja hinnangute vaidlustamine

Õpilasel  või  tema  seaduslikul  esindajal  on  õigus  hindeid  ja  sõnalisi  hinnanguid

vaidlustada kümne päeva jooksul pärast hinde või hinnangu teadasaamist,  esitades

kooli juhatajale kirjalikult vastava taotluse koos põhjendustega.



Kooli direktor teeb otsuse ja teavitab sellest taotluse esitajat kirjalikult viie tööpäeva

jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates.

Täiendavale  õppele  jätmine,  järgmisse  klassi  üleviimine  ning  klassikursust

kordama jätmine

Õppeperioodide kokkuvõtvate hinnete või hinnangute alusel otsustab õppenõukogu,

kas  viia  õpilane  järgmisse  klassi,  jätta  täiendavale  õppetööle  või  klassikursust

kordama vanema nõusolekul. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsus tehakse enne

õppeaasta  lõppu.  Seda  tähtaega  ei  kohaldata  õpilase  suhtes,  kellele  on  koostatud

individuaalne õppekava, kus on ette nähtud erisused

järgmisse klassi üleviimise ajas.

Täiendavale  õppetööle  jätmise  otsustab  õppenõukogu  enne  õppeperioodi  lõppu.

Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul juhendamisel

spetsiaalseid õppeülesandeid, et omandada kooli õppekavaga nõutavad teadmised ja

oskused.

Täiendav õppetöö viiakse läbi pärast õppeperioodi lõppu. Aastahinne või -hinnang

pannakse  välja  pärast  täiendava  õppetöö  lõppu,  arvestades  täiendava  õppetöö

tulemusi.  Täiendaval  õppetööl  osalemine,  teemad  ja  tulemused  märgib  õpetaja

klassipäevikusse.

Õppenõukogu  põhjendatud  otsusega  võib  erandjuhul  jätta  õpilase  klassikursust

kordama, kui õpilasel on kolmes või enamas õppeaines aastahinne “mitterahuldav”,

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. Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib jätta klassikursust

kordama  õpilase,  kellel  on  põhjendamata  puudumiste  tõttu  kolmes  või  enamas

õppeaines aastahinne “mitterahuldav”.



 

 ÕPILASTE JA LAPSEVANEMATE TEAVITAMISE JA NÕUSTAMISE

KORRALDUS

Elav kontakt kooli lapsevanematega tagab väga hea infovahetuse kooli ja kodu vahel.

Õpilasel ja vanemal on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning

õpilase õiguste ja kohustuste kohta. Kool on kohustatud võimaldama teabe õpilase

vanemale tema lapse kohta.   Õpilaste  ja  lapsevanemate teavitamise ja nõustamise

viisid koolis on

 hommikuring info jagamiseks;

 õpilaspäevik;

 kodukiri lapsevanematele;

 arenguvestlus lapsevanemaga;

 klassijuhatajatund;

 lapsevanemate koosolek;

 kooli ühistegevused;

 kooli koduleht

Õpilast  ja  tema  vanemaid  teavitame  õppeaasta  algul  vajalikest  õppevahenditest,

hindamise  korraldusest,  kooli  päevakavast  ja  õppeveerandi  jooksul  läbitavatest

peamistest teemadest.

Kool teavitab õpilast ja vanemat õpilase hinnetest ja hinnangutest paberil

vormistatud tunnistuse kaudu.

Kooli  ja  vanemate  koostöö  koordineerimiseks  kutsub  direktor  kokku  õpilaste

vanemate koosoleku arvestusega, et kõigile vanematele antakse vähemalt üks kord

aastas võimalus osaleda vanemate koosolekul. 

3. ÕPPIJA ARENGUT TOETAVAD TEGEVUSED

 Jälgime õpilase arengut ja toimetulekut koolis

 Vajaduse korral kohandame õpet õppija vajaduste kohaselt

 Selgitame välja õpilase individuaalsed õpivajadused, 



 Valime sobivad õppemeetodid ning korraldadame vajaduse korral 

diferentseeritud õpet. 

 Tagame õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste 

saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde.

 Pakume võimetekohaseid tegevusi ja väljakutseid neile õppijatele, kellel 

selleks rohkem eeldusi on. 

 Kasutame õppija arengu edendamisel teadlikult nii õpilasgrupile kui ka 

individuaalse arengu toetamiseks mõeldud tegevusi.

Õpilasgrupi toetamiseks mõeldud tegevused on:

 huvitegevus;

 kooli traditsioonid;

 klassijuhatamine;

 pikapäevarühm;

Tegevused individuaalse arengu toetamiseks on 

 arenguvestlused;

 huvitegevus

 kirjalikud järeltööd;

 lisaõpe

 individuaalne õppekava töö haridusliku erivajadusega õpilasega;

 konsultatsioon ja individuaalne abi sotsiaaltöötajalt, psühholoogilt,

1. GRUPPI TOETAVAD TEGEVUSED

Õpilasgruppidele mõeldud tegevuste eesmärgid on

 toetada  õppijas  avatust,  vastutust,  partnerlust,  austust,  sallivust,  et  toimida

ühises väärtusruumis;

 pakkuda õppijale mitmekülgset ja terviklikku arengut;

 aidata õpilasel mõista ja tunnetada iseennast ja oma osa ühiskonnas.



Huvitegevus

Huvitegevus on koolis toimuv või kooli  korraldatud õppekava läbimist  toetav või

muu õppekavaväline tegevus. Huvitegevuses kasutatakse  ringitööd.

Õpilasel  on  õigus  kasutada  õppekavavälises  tegevuses  tasuta  oma  kooli  ruume,

õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

Kooli traditsioonid

Tarkusepäev

Õppekavaga seotud õppekäigud 

Sügise sünnipäev + liikumispäev

Õpetajate päev

Perepäev sügisel ja kevadel

Mardi- ja kadrikombed

Advendiaeg

Jõulupäev - jõulumaa

EV tähistamine

Sõbrapäev

Vastlapäev 

Emakeelepäev 

Teatrikülastus

Naljanädal koolis

Matkapäev

Kevadine spordipäev

Kevadlaat

Lasteaia lõpetamine ja viimane koolipäev

Õppeaasta lõpetamine



Klassijuhatamine kui väärtuskasvatuse osa

Klassijuhataja on õpilase ja pere nõustaja, tugi- ja usaldusisik, kes

• suunab ja korrigeerib suhteid erinevate osapoolte vahel;

• kaasab  kooli  väärtusruumi  loomisse  õpilast,  klassi,  peret  ja  teisi  vajalikke

inimesi;

• jälgib ja toetab õpilaste edasijõudmist õppetöös;

• tagab infovahetuse;

• innustab õpilasi osalema nii klassi, kooli  tegevustes ja erinevatel

• üritustel.

Hommikuringides ja pikapäevarühmas, mis on klassijuhatamisel oluline aeg, toimub

suur osa kooli väärtuskasvatusest. 

Pikapäevarühm

Pikapäevarühm  on  suunatud  1.-4.  klassi  õpilastele  ning  annab  neile  võimaluse

kasutada  koolipäevajärgset  aega  turvaliselt  ja  kasulikult.  Pikapäevarühmas

korraldatava  õppekavavälise  tegevusena  pakutakse  õpilasele  järelevalvet  ning

pedagoogilist  juhendamist  ja  suunamist  õppest  vaba  aja  sisustamisel,  koduste

õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel. Kool koostöös kooli

pidajaga on kohustatud korraldama pikapäevarühma moodustamise.

Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor määrates seal

aja  koduste  õpiülesannete  täitmiseks,  puhkuseks  vabas  õhus  ja  huvitegevuseks.

Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtume  kooli õppe -ja

kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja

individuaalsetest  iseärasustest,  nende  kodustest  tingimustest  ning  vanemate  ja

õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.

Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu vanema avalduse alusel.

3.2. INDIVIDUAALSET ARENGUT TOETAVAD TEGEVUSED

Individuaalse arengu toetamiseks suunatud tegevuste eesmärgid on

1) tagada iga õppija võimetekohane areng ja eneseanalüüs;



2) motiveerida õppijat võtma ea- ja jõukohaseid väljakutseid ning vastutust;

3) ühtlustada õpilaste hoiakuid õppiva kogukonna kujunemiseks.

Arenguvestlused

Õppija  arengu  toetamiseks  korraldame koolis  üks  kord  õppeaastas  1.  ja  2.  klassi

õpilase esindaja(te)ga arenguvestluse, mille põhjal sõlmime kirjalikud kokkulepped

edasise  õppe  ja  arengu  eesmärkide  kohta.  Õppija  arengu  toetamiseks  korraldame

koolis  üks  kord  õppeaastas  3.  ja  4.  klassi  õpilase  ja  tema  esindaja(te)ga

arenguvestluse, mille põhjal sõlmime kirjalikud kokkulepped edasise õppe ja arengu

eesmärkide  kohta.  Kooli  arenguvestlused  toetuvad  kooliastme  üldpädevustele  ja

hinnangutele, mida klassijuhataja vestluse käigus õpilase enesehinnanguga täiendab.

Klassijuhataja  protokollib  vestluse  osalejad,  põhisisu  ja  sõlmitud  kokkulepped

järgmiseks perioodiks.

Arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra kehtestab kooli direktor,  esitades

selle enne arvamuse andmiseks õppenõukogule ja hoolekogule.

Individuaalne õppekava

Kool võib teha õpilast õpetades muudatusi või kohandusi  õppesisus. 

Individuaalset kava võimaldame õpilasele, kui mahajäämus

 ei  võimalda  läbida  õppeaineid  ettenähtud  ajaga,  klassikaaslastega  samas

tempos;

 on tekkinud vajadus õppeaasta pikendamiseks või klassikursuse kordamiseks.

Töö haridusliku erivajadusega õppijaga

Haridusliku  erivajadusega  õppija  on  õpilane,  kelle  andekus,  õpiraskused,

terviseseisund,  puue,  käitumis-  ja  tundeeluhäired,  pikemaajaline  õppest

eemalviibimine või kooli õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha

muudatusi või kohandusi õppe sisus, õppeprotsessis, õppe kestuses, õppekoormuses,



õppekeskkonnas  (nagu  õppevahendid,  õpperuumid,  suhtluskeel),   taotletavates

õpitulemustes või õpetaja poolt klassiga töötamiseks koostatud töökavas.

Õpilase  andekust  käsitleme  haridusliku  erivajadusena,  kui  õpilane  oma  kõrgete

võimete tõttu omab eeldusi saavutada väljapaistvaid tulemusi ning on näidanud kas

eraldi või kombineeritult eelkõige järgmisi kõrgeid võimeid:

 üldine intellektuaalne võimekus,

 loominguline mõtlemine,

 psühhomotoorne võimekus.

Haridusliku  erivajaduse  väljaselgitamisel  kasutame  pedagoogilis-psühholoogilist

hindamist.

4. ÕPPEKAVA KOOSTAMINE JA ARENDUS

Kooli  esmane  taotlus  nii  õppekava  arendamisel  kui  ka  igapäevase  õppetöö

korraldamisel ja läbiviimisel on õppija jaoks süsteemse tervikpildi loomine. Sellele

aitavad kaasa näiteks erinevate  õppeainete, liitklasside  lõimimine.

Lisavõimaluse  õppija  individuaalseks  arenguks  annab  õppekava  õpitulemuste  ja

õppesisu  esitamine  nii  klassiti  kui  kooliastme  vaates.  Õppekava  koostamisel  ja

arendamisel on aluseks ka järgmised põhimõtted:

 võrdsete tingimuste ja võimaluste loomine kõigi õpilaste võimetekohaseks ja

mitmekülgseks arenguks;

 kooli  eesmärkide elluviimine;

 kooli kogukonna ja väärtusruumi hoidmine, koosõppimine;

 õppija algatusvõime, loovuse ja vastutuse tähtsustamine;

 keskkonna- ja kultuuriteadlikkuse taotlus;

 õppekava avatus.

Kooli  õppekava  täiendame  vastavalt  riikliku  õppekava  muudatustele  ja  vajadusel

õppekava  elluviimise  praktilsele  kogemusele.  Kooli  õppekava  vaatame  läbi

õppenõukogus üks kord aastas.

Kooli õppekavas võivad muudatuste ettepanekuid teha



 hoolekogu

 kooli pidaja

Kooli  õppekava koostamise  ja  arendamise demokraatliku korralduse eest  vastutab

kooli direktor

 Kooli õppekava kehtestab direktor.

5. LISAD

…….

Kooli õppekava üldosa ja ainevaldkondade lisad avaldame kooli

kodulehel.
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