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Üldsätted 
 

Taebla Kooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mis on koostatud 

põhikooli ja gümnaasiumi seaduse ja põhikooli riikliku õppekava alusel ning mis on 

koostatud kooli ja paikkonna eripära arvestades ning huvigruppide (õpilased, lapsevanemad, 

õpilased, pidaja) huve arvestades.  

Kooli õppekava koostamise, rakendamise ja arendamise demokraatliku korraldamise eest 

vastutab direktor  

Taebla Kooli õppekava terviktekst on kättesaadav kooli kodulehel. 

Taebla Kooli õppekava koosneb üldosast ja ainevaldkondade kavadest. Õppekavas esitatakse 

ainekavad klasside kaupa: 

● 9 klass (LISA 1) 

Eesti keel, kirjandus, inglise keel, soome keel, vene keel, bioloogia, geograafia, keemia, 

matemaatika, ühiskonnaõpetus, kunstiõpetus, füüsika, kehaline kasvatus, ajalugu, 

muusika, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus. 

● 8 klass (LISA 2) 

Eesti keel, kirjandus, inglise keel, vene keel, bioloogia, geograafia, keemia, matemaatika, 

inimeseõpetus, kunstiõpetus, füüsika, kehaline kasvatus, ajalugu, muusika, käsitöö ja 

kodundus, tehnoloogiaõpetus. 

● 7 klass (LISA 3) 

Eesti keel, kirjandus, inglise keel, vene keel, bioloogia, geograafia, matemaatika, 

kunstiõpetus, loodusõpetus, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, ajalugu, muusika, käsitöö 

ja kodundus, tehnoloogiaõpetus. 

● 6 klass (LISA 4) 

Eesti keel, kirjandus, inglise keel, vene keel, matemaatika, kunstiõpetus, loodusõpetus, 

inimeseõpetus, kehaline kasvatus, ajalugu, muusika, käsitöö ja kodundus, 

tehnoloogiaõpetus. 

● 5 klass (LISA 5) 

Eesti keel, kirjandus, inglise keel, matemaatika, kunstiõpetus, loodusõpetus, 

inimeseõpetus, kehaline kasvatus, ajalugu, muusika, arvutiõpetus, käsitöö ja kodundus, 

tehnoloogiaõpetus 

● 4 klass (LISA 6) 

Eesti keel, inglise keel, matemaatika, kunstiõpetus, loodusõpetus, kehaline kasvatus, 

muusika, arvutiõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus 

● 3 klass (LISA 7) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020?leiaKehtiv
http://taebla.edu.ee/?page_id=976
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Eesti keel, inglise keel, matemaatika, kunstiõpetus, loodusõpetus, inimeseõpetus, kehaline 

kasvatus, muusika, tööõpetus. 

● 2 klass (LISA 8) 

Eesti keel, matemaatika, kunstiõpetus, loodusõpetus, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, 

muusika, tööõpetus, arvutiõpetus 

● 1 klass (LISA 9) 

Eesti keel, matemaatika, kunstiõpetus, loodusõpetus, kehaline kasvatus, muusika, 

tööõpetus. 

 

Ainekavades esitatakse: 

● Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

● Õppesisu 

● Lõiming 

● Üldpädevused 

● Õppetegevus 

● Hindamine ja tagasisidestamine 

● Õpitulemused 

Taebla Kooli õppekava üldosas struktuur: 

1) Kooli väärtused ja eripära, kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid 

2) Õppekorraldus, sh õppe korraldamise viisid (tunnijaotusplaan õppeaineti ja klassiti, 

läbivate teemade ja lõimingute rakendamine, valikainete ja võõrkeelte valik, eesti 

keelest erinevate õppekeelte kasutamine õppeaineti, riiklikus õppekavas sätestatud 

õppeainete nimetustes või õppemahtudes tehtud erisused ja erisuste tegemise 

põhjendused. 

3) Õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused, sh õppekava rakendamist 

toetavad tegevused, õppekäigud ja muu taoline 

4) Liikluskasvatuse teemad kooliastmeti, mis tulenevad riiklikes õppekavades sätestatud 

läbivast teemast „Tervis ja ohutus“, nende käsitlemise ulatus ning kavandatud 

liikluskasvatusalased tegevused. 

5) III kooliastme loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise 

kord 

6) Õpilaste arengu ja õppimise toetamise ja hindamise korraldus.  

7) Õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse 

põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord.  

8) Karjääriõppe, sh karjääriinfo ja nõustamise korraldamine 

9) Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted 

10) Õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus 

11) Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord. 
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1. Kooli väärtused ja eripära. Kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid 
 

Taebla Kool on munitsipaalkool (põhikool) ja Lääne- Nigula valla asutus (aadress: 

Gümnaasiumi tee 1-1, Pälli küla, Lääne- Nigula vald).  

Kooli põhitegevus on õpilastele võimaluste loomine põhihariduse omandamiseks ning 

koolikohustuse täitmiseks.  

Taebla Kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid: 

1) kaasa aidata õpilaste kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isikuks, kes suudaks ennast 

täisväärtuslikult teostada erinevates rollides ning valida oma huvide ja võimete kohast 

õpiteed, 

2) luua tingimused ja võimalused hariduslike erivajadustega laste õpetamiseks, 

korraldada eripedagoogilist, psühholoogilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist ning 

pakkuda vajadusel teisi tugi- ja nõustamisteenuseid. 

3) luua õpilastele tingimused kultuuri- ja sporditegevuseks, 

4) luua koolitöötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste 

rakendamiseks ja täiendamiseks ning korraldada koolitusi, 

5) teha kooli püstitatud eesmärkide täitmisel koostööd lapsevanematega, 

lastekaitsespetsialistide, teiste koolide ning Lääne- Nigula vallaga. 

Taebla Kooli põhiväärtused on koostöö, vaimsus, järjepidevus, loovus,. 

● Koostöö – väärtustame ausust, sõralikkust, lojaalsust 

● Vaimsus -  väärtustame lugemust, väärtuskasvatust, kõlblust 

● Järjepidevus- väärtustame traditsioonide hoidmist, rahvuskasvatust  

● Loovus – väärtustame algatusvõimet, uuendusmeelsust, avatust, kriitilist mõtlemist. 

 

2. Õppekorraldus, sh õppe korraldamise viisid 
 

1) Taebla Kool lähtub õppetöö korraldamisel riiklikus õppekavas esitatud nõuetest.  

2) Õppekorralduse põhivorm Taebla Koolis on õppetund, mille arvestuslik pikkus on 45 

minutit.  

3) Igapäevase koolitöö korralduse põhialus on tunniplaan, millega määratakse tundide 

arv ja järjekord õppepäevas klasside kaupa.  

4) Õppeaasta kestab 35 nädalat, kokku 175 koolipäeva 

5) Koolis järgitakse Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud koolivaheaegu 

6) Õppetunnid võivad toimuda koolis või väljaspool kooli ekskursiooni, õppekäigu või 

praktiline tööna. 

http://taebla.edu.ee/
https://www.hm.ee/et/koolivaheajad
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7) Õppepäevade hulka kuuluvad spordipäevad (1 kuni 2 õppeaastas) 

8) Õppetöö mitmekesistamisel lähtutakse kooli traditsioonidest, kogukonna väärtustest ja 

õppetööd läbivatest teemadest. 

9) Kool toetab ja tunnustab iga õpilase osalemist olümpiaadidel, spordivõistlustel, 

konkurssidel jne. Osavõtt eelpoolnimetatud üritustest on vabatahtlik. 

10) Ülekoolilised üritused ja kooliga seotud sündmused kajastatakse kooli üldtööplaanis. 

11) Pikaajalistes projektides osalemine otsustatakse kooli õppenõukogus. 

 

2.1. Põhikooli tunnijaotusplaan õppeaineti ja klassiti, sealhulgas vaba 

tunnimahu kasutamine 
 

Põhikool tagab õpilasele õppe kohustuslikes õppeainetes alljärgnevas tunnijaotusplaanis 

vastavalt I, II ja III kooliastmele esitatud nädala õppetundide mahus: 

ÕPPEAINE 1. 2. 3.   I ka 4. 5. 6. II ka 7. 8. 9. III ka 

Eesti keel 7 7 7 21 6 4 3 13 3 3 2 8 

Kirjandus      2 2 4 2 2 2 6 

A-võõrkeel   3 3 3 3 3 9 3 3 3 9 

B-võõrkeel       4 4 3 3 3 9 

Matemaatika 4 5 5 13 5 5 5 15 5 4 5 14 

Loodusõpetus 1 2 1 4 2 2 3 7 2   2 

Geograafia         1,5 2 2 5,5 

Bioloogia         1,5 2 2 5,5 

Keemia          2 2 4 

Füüsika          2 2 4 

Ajalugu      1,5 2 3,5 2 2 2 6 

Inimeseõpetus  1 1 2  1 1 2 1 1  2 

Ühiskonnaõpetus       1 1   2 2 

Muusika 2 2 2 6 2 1,5 1 4,5 1 1 1 3 

Kunst 2 1 1,5 4,5 2 2 1 5 1 1 1 3 

Tööõpetus 2 2 1,5 5,5         

Käsitöö ja kodundus       2 2 2 6 2 2 1 5 

https://docs.google.com/document/d/1_h2RDbiVZUxIMtl_hSM6ky15aayz2u71/edit


 

5 

 

tehnoloogiaõpetus 

Kehaline kasvatus 2 3 3 8 3 3 2 8 2 2 2 6 

Arvutiõpetus    1  1  1     

Nädalakoormus 20 23 25  25 28 30  30 32 32  

 

1) Õppeaasta sees muutuvad 3. klassi kunstitundide ning tööõpetuse mahud selliselt, et 

esimesel poolel kaks kunstiõpetuse ja üks tööõpetuse tund nädalas ja teisel poolel kaks 

tööõpetuse ja üks kunstiõpetuse tund nädalas. 

2) Õppeaasta sees muutuvad 5. klassi ajaloo ja  muusika õppetundide mahud selliselt, et 

esimesel poolel õppeaastast toimuvad 5. klassil kaks muusikatundi ja üks ajalootund nädalas 

ja teisel poolel kaks ajaloo- ja üks muusikatund nädalas. 

3) Õppeaasta sees muutuvad 7. klassi geograafia  ning bioloogia  tundide mahud selliselt, et 

esimesel poolel kaks geograafia ja üks bioloogia tund nädalas ja teisel poolel kaks bioloogia 

ja üks geograafia tund nädalas. 

4) 9. klassis näeb nädala õppetundide maht ette ühe käsitöö- ja kodundustehnoloogiatunni. 

Esimesel poolaastal viiakse läbi paaristunnid ehk kaks käsitöö- ja kodundustehnoloogiatundi 

nädalas ning teisel poolaastal eelpoolnimetatud tunde 9. klassi õpilastele ei toimu.  

2.2. Läbivate teemade ja lõimingute rakendamine  
 

Läbivad teemad on aineülesed ja käsitlevad ühiskonnas tähtsustatud valdkondi.     

Teemad on mõeldud faktide, mõistete ja ideede sidumiseks nii ainevaldkondade sees kui ka 

erinevatesse ainevaldkonda kuuluvate õppeainete vahel. Kesksed (läbivad) teemad tulenevad 

elust enesest                        

Läbivad teemad on: 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine                                                                                                                      

Keskkond ja jätkusuutlik areng                                                                                                       

kodanikualgatus ja ettevõtlikkus                                                                                                            

kultuuriline identiteet                                                                                                                         

teabekeskkond                                                                                                                                      

tehnoloogia ja innovatsioon                                                                                                                           

tervis ja ohutus                                                                                                                                         

väärtused ja kõlblus 

Läbivate teemade kirjeldust saab lugeda SIIT 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4020/1m%20lisa13.pdf
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Põhikooli riiklikus õppekavas käsitletakse lõimingut kui moodust kujundada õppetegevus ja 

selle tulemused tervikuks. Lõimingu eesmärgiks on õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste 

kujundamine.  

Lõimingu põhimõtted Taebla Koolis: 

● Taebla Koolis kasutatakse õppeainete lõimisiseks ainetevahelisi (ühes õppeaines 

õpitu toetab teise õppeaine õppimist, aitab mõista ja suhestuda juba olemasolevate 

teadmistega), aineüleseid ja teemakeskset lõimimist. 

● Lõiming kajastub kooli üldtööplaanis, ainekavas ja õpetaja töökavas. 

● Lõimingu saavutamiseks korraldab kool õpetust ja kujundab õpikeskkonda ning 

õpetajate koostööd viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust.  

 

2.3 Pädevuste kujundamise kirjeldus 
 

Riiklikus õppekavas eristatakse üldpädevusi, valdkonnapädevusi ja kooliastmetes 

taotlevaid pädevusi.  

Üldpädevused, mida võib käsitleda kui aineüleseid õpiväljundeid, tulenevad õppekava üldosas 

esitatud õppe- ja kasvatuseesmärkidest, mis annavad pildi ideaalsest ühiskonnaliikmest, keda 

peaksid aitama kujundada kõik kooli töötajad. 

Üldpädevuste kujundamise  

1) kultuuri- ja 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, 

väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt.  

Väärtuspädevust kujundatakse Taebla Kooli õpilastes läbi igal õppeaastal toimuvate 

ülekooliliste tegevuste: teatrikülastused, kohtumised politseiga ja päästeteenistusega, Eesti 

Vabariigi aastapäeva tähistamine, kevadkontsert, jõulukontsert, õpilastööde näitus, osalemine 

kunsti ja tehnoloogiaõpetuse alastel konkurssidel, õuesõppe projektid, õppeekskursioonid, 

tantsu- ja laulupeod, peotantsu üritused, teiste rahvaste kultuuri tutvustavad üritused, 

ainetundides (eelkõige võõrkeeled). 

 

2) sotsiaalne ja kodanikupädevus – 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.  

Sotsiaalset pädevust kujundatakse Taebla Kooli õpilastes läbi igal õppeaastal toimuvate 

ülekooliliste tegevuste: õpilasesinduse valimine ja tegevus, kodanikupäeva ja Eesti Vabariigi 

aastapäeva tähistamine, osalemine sotsiaalkampaaniates („Teeme ära“, loomade varjupaiga 
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toetamine jne), projektipäevad, infomesside külastamine, õppekäigud teistesse 

haridusasutustesse. 

 

3) 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. 

 Enesemääratluspädevust kujundatakse Taebla Kooli õpilastes ainetundides (eelkõige 

inimeseõpetus, karjääriõpetus), spordi- ja tervisepäevade organiseerimisel, kooli 

olümpiamängude organiseerimisel, aineolümpiaadidel. 

 

4) õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda 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.  

Õpipädevust kujundatakse Taebla Kooli õpilastes ainetundides, õpioskuste olümpiaadil ja 

selleks valmistumisel, õuesõppe päevadel, õppeekskursioonidel, loovtööde ja uurimuslike 

tööde kirjutamisel, osalemisel mälumängudel, viktoriinidel, näitustel, tervisepäeva 

organiseerimisel, õpetajate päeva organiseerimisel, temaatiliste tähtpäevade organiseerimisel, 

õpilasomavalitsuse poolt korraldatavatel üritustel. 

 

5) 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.  

Suhtluspädevust kujundatakse Taebla Kooli õpilastes ainetundides, kõnevõistlustel, väitlustel, 

osalemisel loomingulistel konkurssidel, õuesõppe konverentsi ettevalmistamisel, ainepäevade 

ettevalmistamisel, emakeele päeva ja kodanikupäeva tähistamisel, õpetajate päeva 

organiseerimisel. 

 

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

matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis 

elu- ja tegevusvaldkondades.  

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevust kujundatakse Taebla Kooli 

õpilastes ainetundides (eelkõige matemaatika, füüsika), täpisteaduste (matemaatikapäev) 

päeva organiseerimisel ja läbiviimisel, pranglimisel, matemaatikavõistlusel Känguru, 

Nutispordi keskkonnas, olümpiaadidel. 
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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 ja 

vastutada tulemuste eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske. 

 Ettevõtlikkuse pädevust kujundatakse Taebla Kooli õpilastes ainetundides, 

õpilasomavalitsuse poolt korraldatavate ürituste organiseerimisel, õpetajate päeva ja 

tervisepäeva organiseerimisel. 

8) digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti 

muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes; 

leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; 

osaleda digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; 

kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd 

erinevates digikeskkondades, olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma 

privaatsust. 

Digipädevuse kujundamiseks alustatakse Taebla Koolis digioskuste õpetamist eraldiseisva 

ainena alates 5. klassist (üks tund nädalas). Üldjuhul on kõikides kooliastmetes digioskuste 

õpetamine lõimitud teistesse õppeainetesse. III kooliastmes arendatakse sisuloome oskust, 

teksti vormindamine ja esitluse koostamist seoses uurimistöö koostamisega. 

Tehnoloogiaharidusega seonduvaid tegevusi (programmeerimine, konstrueerimine, 3 D 

printimine)  õpetatakse tehnoloogiaõpetuse tunnis ja robootika ringis. Digipädevuste 

arendamiseks kasutatakse erinevaid keskkondi, näiteks Teebo, e- koolikott, ZOOM, opiq jne). 

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. 

Ainekavades esitatakse nii kooliastmete õpitulemused kui ka õpitulemused õppeteemade 

läbimisel või osaoskuseti. Õpitulemused toetavad valdkonnapädevuste kujunemist. 

Väärtushoiakuid väljendavaid õpitulemusi numbriliselt ei hinnata, vaid antakse nende 

saavutatuse kohta õpilasele sõnalist tagasisidet. 

2.4 Valikainete ja võõrkeelte valik 
 

Valikainete õpetamine Taebla Koolis toimub vaba tunniressursi arvelt ja järgides õpilase 

suurimat lubatud nädala õppekoormust tundides. 

Taebla koolis on alates 3. klassist A- võõrkeel INGLISE KEEL ja alates 6. klassist B- 

võõrkeel VENE KEEL, SOOME KEEL (ühel õpilasel). 
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2.5. Riiklikus õppekavas sätestatud õppeainete nimetustes või 

õppemahtudes tehtud erisused ja erisuste tegemise põhjendused, sh kooli 

õppekava erinevused võrreldes põhikooli riikliku õppekavaga, kui kooli 

hoolekogu nõusolekul on muudetud läbivate teemade nimistut. 
 

Taebla Kooli õppekavas on tehtud erisusi võrreldes riiklikus õppekavas sätestatud õppeainete 

mahtudes. alljärgnevalt: 

EESTI KEEL – I, II ja III kooliastmes on lisatud kaks tundi nädalas. (2+2+2) 

VENE KEEL  - II kooliastmes on lisatud üks tund nädalas (0+1+0) 

MATEMAATIKA – I kooliastmes on lisatud neli tundi, II kooliastmes kaks tundi ja III 

kooliastmes üks tund nädalas (4+2+1) 

LOODUSÕPETUS – I kooliastmes on lisatud kaks tundi nädalas (2+0+0) 

GEOGRAAFIA – III kooliastmes esimesel poolaastal on lisatud üks tund nädalas (0+0+0,5) 

BIOLOOGIA – III kooliastmes teisel poolaastal on lisatud üks tund nädalas (0+0+0,5) 

AJALUGU – II kooliastmes teisel poolaastal lisatud üks tund (0+0+0,5) 

MUUSIKA – II kooliastmes esimesel poolaastal lisatud üks tund (0+0+0,5) 

KUNST – II kooliastmes lisatud kaks tundi nädalas (0 +2+0) 

TEHNOLOOGIAÕPETUS- II kooliastmes lisatud üks tund nädalas (0+1+0) 

ARVUTIÕPETUS – II kooliastmes lisatud üks tund nädalas (0+1+0) 

 

 

3. Õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused, sh 

õppekava rakendamist toetavad tegevused, õppekäigud ja muu taoline 
                                                                                                                                                                              

Õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused: 

1) Õppekäigud ja ekskursioonid (sh KIK- i projekti tegevused), mis toetavad 

ainevaldkonnaüleste pädevuste kujunemist; 

2) Loovtöid tutvustavad üritused (kevadball, korvpalliturniir jne) 

3) Traditsioonilised ülekoolilised üritused 

4) Kooli- ja kalendritähtpäevadega seotud üritused (vabariigi aastapäeva aktus, õpetajate 

päeva tähistamine, kadrijooks, mardilaat  jne) 

5) Heategevusüritused 

6) Kontserdid ja teatrikülastused, kinokülastused 

7) Spordiüritused ja loodusmatkad 
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8) Projektõppepäevad 

9) Koostöö teiste Lääne- Nigula valla üldhariduskoolidega (näiteks matemaatikapäev) 

10) Laste- ja mudilaskoori tegutsemine 

11) Talgupäevade korraldamine (näiteks kolimistalgud) 

 

4. Liikluskasvatuse teemad kooliastmeti, mis tulenevad riiklikes 

õppekavades sätestatud läbivast teemast „Tervis ja ohutus“.   

 
Laste Liikluskasvatuse kord sätestab kuni 18- aastaste isikute liikluskasvatuse läbiviijad ja 

liikluskasvatuse korralduse koolieelses lasteasutuses, põhikoolis ja teistes õppe- asutustes. 

Liiklusseaduse kohaselt viivad laste liikluskasvatust läbi ja valmistavad lapsi ette ohutuks 

liiklemiseks lapsevanem ja kool.  

Taebla Kooli õppekava alusel taotletakse läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemisega 

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. Ohutuse valdkonnas 

õpetatakse käituma ohutult liiklus-, tule-, veeohus ja teiste keskkonnast tulenevate ohtude 

puhul ning otsima vajaduse korral abi. 

Taebla Koolis käsitletavad liikluskasvatuse teemad:   

1) Helkur – minu elu kindlustus 

2) Missugune peab olema korras jalgratas 

3) Jalakäija maanteel 

4) Nähtavus pimedal ajal (III kooliaste) 

http://labivadteemad.weebly.com/3-kooliaste4.html  

5) Politseiniku roll ja tähtsus liikluse korraldamisel 

6) Ohutust tagavad kaitsevahendid (turvavöö, helkur, kiiver) – I, II, III kooliaste 

7) Ohtlik ja ohutu liikluskäitumine (sh ühissõidukis) - I, II, III kooliaste 

8) Ohutu liiklemine märjal, lumisel ja libedal tee (valges ja pimedal ajal) – I, II, III 

kooliaste 

9) Liiklusohtlikud kohad minu kooliteel - I. II. III kooliaste 

10) Erinevate riikide liikluskultuur (parempoolne, vasakpoolne liiklus)- III kooliaste 

Liikluskasvatuse teemasid käsitletakse lõimitult ainetundides, huvialaringides ja klassivälistel 

üritustel, mis kavandatakse kooli üldtööplaanis (näiteks: helkurikontroll). 

I kooliastme lõpuks õpilane: 

● Väärtustab ohutust iseenda ümber 

● Teab hädaabi numbrit ja oskab ohust teatada 

https://docs.google.com/document/d/1xG8JupJv60RjNqBtvLsqZ-3KJEqkXbAB/edit
https://www.riigiteataja.ee/akt/117032011021?leiaKehtiv
http://labivadteemad.weebly.com/3-kooliaste4.html
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● Oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid (helkur, turvavöö, jalgratturi kiiver, 

jalgratta kell, tuled) 

● Oskab ohutult liigelda märjal, libedal, lumisel teel 

● Oskab valida tee ületamiseks (sh raudtee) kõige ohutuma koha 

● Peatu! Kuulata! Vaata! 

● Oskab määrata sõidukite liikumise suunda ja hinnata nende kiirust 

● Oskab eristada ohtlikku liikluskäitumist ohutust 

II kooliastme lõpuks õpilane: 

● Väärtustab ohutust ja iseenda turvalisust 

● Oskab ohust kiiresti ja korrektselt teatada 

● Oskab käituda ühissõidukis (siseneda, väljuda, sõiduteed ületada) 

● Tunneb ja mõistab liikluseeskirja jalakäijale ja jalgratturile 

● Oskab leida informatsiooni ja lisamaterjale ohutusalaste teemakäsitluste kohta 

● Oskab kaardistada ohtlikud kohad kooliteel, kirjeldab ohtu ja teab kuidas neid vältida 

III kooliastme lõpuks õpilane: 

● Väärtustab ohutust, arvestab kaasliiklejatega ning on seadusekuulekas kodanik 

● Oskab hinnata ohuolukorda ning ohust teatada 

● Teab ja tunneb liikluseeskirja (nõudeid jalakäijale, jalgratturile ja mopeedijuhile) 

● Kasutab ohutust tagavaid kaitsevahendeid (helkur, kiiver, põlve- ja küünarnukikaitsed 

● Oskab kaardil tähistada ohtlikud kohad kooliteel ning valib ohutu teekonna sihtpunkti 

jõudmiseks 

● On teadlik üleriigilistest ohutusalastest kampaaniatest 

● Oskab leida informatsiooni ja võrrelda Eesti liikluskultuuri teiste riikide omaga. 

 

5. III kooliastme loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö koostamise ja 

hindamise kord 
 

Loovtöö (õpilasuurimus) on õpilase või õpilaste poolt õppekava raames ette valmistatud 

kirjalik töö (uurimistöö, kunstitöö, vmt), mille eesmärk on õpilase loova eneseväljenduse, 

koostöö ja iseseisvalt töötamise oskuse arendamine.  

Loovtöö temaatika, juhendamise ja töö koostamisel ja hindamisel lähtutakse Taebla Koolis 

alljärgnevast:  

1) Kooli õppekava üldosas esitatakse loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö 

koostamise ja hindamise kord. 

2) III kooliastme läbivatest teemadest lähtuv või õppeaineid lõimiv loovtöö võib olla 

uurimus, projekt, kunstitöö, praktiline töö vm. 
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3) Klassijuhataja ja kooli  aineõpetajad, huvijuht jt täiskasvanud töötajad tutvustavad 

õppeaasta alguses läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö 

korraldamise põhimõtteid ning temaatilisi rõhuasetusi ning pakuvad välja erinevaid 

teemasid loovtööks. 

4) Loovtöö (õpilasuurimuse) ettevalmistamise ajakava kehtestab kooli direktor oma 

käskkirjaga. 

5) 8. kl õpilased esitavad vastavalt direktori poolt kehtestatud ajakavale  läbivatest 

teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö teema koos juhendava õpetajaga.                                                                                   

6) Loovtöö võib 8. kl õpilane teha iseseisvalt ja rühmatööna. Rühmatöö puhul peab 

olema iga õpilasautori panus töösse selgelt näidatud ja eristatav. Loovtöö esitlemisel 

peavad osalema kõik kaasautorid.                                                       

7) Loovtöö koosneb nii teoreetilisest kui ka praktilisest osast.                                                      

8) Loovtöid tutvustatakse kooli III- le kooliastmele loovtööde kaitsmisel.  

9) Loovtööde hindamiseks viiakse läbi retsenseerimine ja kaitsmine.  Hindamine on 

hindeline ning hindamine toimub juhendi alusel.              

10) Loovtööde hindamiseks moodustatakse direktori käskkirjaga kinnitatud komisjon 

11) Juhul, kui õpilasuurimust või praktilist tööd on hinnatud mitterahuldava hindega, 

antakse õpilasele võimalus korduvaks töö ette 

 

6. Õpilase arengu ja õppimise toetamise ja hindamise korraldus. 

Hindamise, täiendava õppetööle jätmise, järgmisse klassi üleviimise 

ning klassikursust kordama jätmise täpsustatud tingimused ja kord. 

 

1) Õpilaste arengu ja õppimise toetamisel ja hindamisel korraldamisel lähtutakse 

põhikooli riiklikus õppekavas sätestatust.  

2) Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse 

kohta,  innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima ning anda alus õpilase 

järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks. 

3) Esimese klassis esimesel trimestril kasutatakse õpilase hindamisel kirjeldavat sõnalist 

hinnangut. Alates teisest trimestrist hinnatakse õpilasi numbriliselt.  

Sõnaliste hinnangute kasutamise põhimõtted:  

4) Sõnaline hinnang aitab mõista edusamme, puudujääke, ergutab õpilasi paremini 

õppima.  

5) Hinnangu andmisel õpilasele arvestatakse tema individuaalseid iseärasusi, püüdlusi ja 

suhtumist õppetöösse, kaaslastesse, endasse.  

6) Sõnaline hinnang antakse õpilasele kohe õppeprotsessi käigus ja kui õpilane on 

ülesande lõpetanud. 

 

http://taebla.edu.ee/wp-content/uploads/2014/01/Uurimistoode_hindamisjuhend.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072020024?leiaKehtiv
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Põhikooli I – III kooliastmel hinnatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi 

viiepallisüsteemis, kus hinne «5» on «väga hea», «4» – «hea», «3» – «rahuldav», 

«2» – «puudulik» ja «1» – «nõrk».  

 

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

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks 

olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid. 

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

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe 

aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele. 

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

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi 

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

õppimisel või edasises elus. 

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

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

ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus.  

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

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta 

hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende 

õpitulemuste osas puudub.   

6)  Tulemust hinnatakse hindega „nõrk“, kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi 

kasutamine või mahakirjutamine 

 

6.1. Järelevastamine ja järeltööde sooritamise kord 
 

1) Juhul, kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust, praktilist tegevust või selle 

tulemust on hinnatud hindega „puudulik“ või „nõrk“ või on jäänud hindamata, antakse 

õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks.  

2) Järelevastamine on õpilase võimalus sooritada puudumise tõttu tegemata ning 

„puuduliku“ või „nõrk“ hindega hinnatud õpiülesanne uuesti.  

3) Järelelevastamine ja järeltööd sooritatakse õpetaja ja õpilase poolt kokku lepitud ajal. 

Vajadusel ja vastastikkusel kokkuleppel saab parandada ka positiivseid hindeid. 

4) Järelevastamise ja järeltööde sooritamise korda tutvustab õpilastele aineõpetaja või 

klassijuhataja. 

 

6.2. Hinnete ja hinnangute vaidlustamise kord 
 

1) Õpilasel on õigus saada teavet hindamise korralduse ning saadud hinnete ja 

hinnangute kohta õpetajalt, klassijuhatajalt, õppe- arendusjuhilt ja direktorilt. 
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2) Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus hindeid ja sõnalisi hinnanguid 

vaidlustada, esitades kooli direktorile kirjalikult vastava taotluse koos 

 

6.3. Kokkuvõtva hindamise sageduse kindlaksmääramine 
 

1) Õpilaste õpitulemusi hinnatakse kokkuvõtvalt trimestri ja aastahindega. 

2) Trimestrihinne pannakse välja trimestri lõpul vastava trimestri jooksul saadud hinnete 

alusel õppeperioodi lõpus. 

3) Õpilasele, kelle trimestri hinne on „puudulik“ või „nõrk“ või on jäetud hinne välja 

panemata, koostatakse selles aines individuaalne õppekava või määratakse muu 

tugisüsteem (logopeediline abi, parandusõpe jms). 

4) Juhul, kui õpilane jäetakse täiendavale õppetööle, pannakse õppeaine aastahinne välja 

pärast õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö tulemusi. 

6.4. Õpilase käitumise (sealhulgas hoolsuse) kohta õpilasele ja vanemale 

kirjaliku tagasiside andmise kord 

 
1) Õpilasele ja tema vanemale antakse tagasisidet õpilase käitumise ja hoolsuse kohta 

kolm korda õppeaasta jooksul (üldjuhul trimestri lõpus) Stuudiumi kaudu. 

2) Õpilase käitumist ja hoolsust hinnatakse hinnetega „eeskujulik“, „hea“, „rahuldav“ ja 

„mitterahuldav“.  

3) Käitumishindega „eeskujulik“ hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnormide järgimine on harjumuspärane igas olukorras, kes täidab kooli 

kodukorra nõudeid eeskujulikult ja järjepidevalt. 

4) Käitumishindega „hea“  hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnorme ja täidab kooli kodukorra nõudeid. 

5) Käitumishindega „rahuldav“ hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldtunnustatud 

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

eksimusi, mistõttu ta vajab pedagoogide ja lastevanemate tähelepanu ja suunamist. 

6) Käitumishindega „mitterahuldav“ hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra 

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

lastevanemate nõudmistele. Õpilase käitumise võib hinnata „mitterahuldavaks“ ka 

korduva põhjuseta puudumise korral või üksiku õigusvastase teo või ebakõlbelise 

käitumise eest. 

7) Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse, tema 

kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel. 

8) Hoolsushindega „eeskujulik“ hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse 

kohusetundlikult, õpib õppeaineid võimetekohaselt, on õppeülesannete täitmisel 

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

9) Hoolsushindega „hea“ hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse 

kohusetundlikult, on iseseisev ja hoolikas ning õpib võimetekohaselt.  
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10) Hoolsushinde „rahuldav“ saab õpilane, kes üldiselt täidab oma õppeülesandeid, kuid 

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

kohaselt. 

11) Hoolsushindega „mitterahuldav“ hinnatakse õpilast, kes ei õpi võimetekohaselt, 

suhtub õppeülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult, ei täida tundides õpetajate 

nõudmisi ja jätab sageli täitmata oma kodused õppeülesanded. 

 

6.5. Kooli õppekava välise õppimise või tegevuse arvestamine koolis 

õpetatava osana 
 

1) Kooli õppekavaväliste õpingute ja tegevuste arvestamine kooli õppekava osana on 

protsess, mis koosneb järgmistest etappidest: taotluse koostamine ja esitamine 

direktorile, taotluse hindamine aineõpetaja (te) poolt, direktori otsus, vajadusel otsuse 

vaidlustamine. 

2) Otsuse tegemisel lähtutakse õpitu sisust ja õpitulemustest. Mujal õpitu peab olema 

sisuliselt sobiv õppekavaga, mille järgi õpilane koolis õpib. 

3) Koolil on õigus nõuda täiendavaid materjale, et paremini mõista, kas taotletavad 

õpitulemused on omandatud (õpitu kirjalik reflektsioon, analüüs, dokumenteeritud 

tõendusmaterjal, vestlus õpilasega jms). 

4) Kooli õppekavaväliste õpingute ja tegevuste arvestamisel loetakse tulemused 

samaväärseks õppekava läbimisel saavutatud õpitulemustega. 

5) Enne taotluse esitamis on lapsevanemal võimalik pöörduda nõustamiseks kooli 

õppejuhi poole. 

6.6. Õpilase täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine ning 

järgmisse klassi üleviimine 
 

1) Õppeperioodi jooksul omandamata jäänud õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste 

omandamise toetamiseks võib õpilase jätta täiendavale õppetööle, mis viiakse läbi 

pärast õppeperioodi lõppu.                                                                                                                                    

Täiendava õppetöö tulemusi kontrollitakse ja hinnatakse. Hinne kantakse Stuudiumi 

vastavasse päevikusse.                                                                                                                          

2) Täiendava õppetöö kestvus ja sooritamise aeg määratakse aineõpetaja ja õpilase 

vahelisel kokkuleppel.                                                                                                                                     

3) Täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu enne õppeperioodi lõppu.   

4) Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle ainetes, milles tulenevalt trimestrihinnetest 

tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „nõrk“.                                                                             

5) Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib erandjuhul jätte õpilase klassikursust 

kordama, kui õpilasel on kolmes või enamas õppeaines välja pandud aastahinne 

„puudulik“ või „nõrk“, täiendav õppetöö ei ole tulemusi andnud.                                                                                     

6) Klassikursust ei jäeta kordama lihtsustatud õppekava ja toimetuleku riikliku õppekava 

järgi õppivaid õpilasi.                                                                                                                                     
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7) Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustab õppenõukogu                                                       

8) Õpilane, keda ei ole jäetud täiendavale õppetööle, viiakse järgmisse klassi üle 

hiljemalt 30. augustiks.                                                                                                                                                       

9) Taebla Kooli hindamisjuhend on avaldatud kooli kodulehel. 

 

7. Õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste 

õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord 
 

1) Õpilaste juhendamine, nõustamine ja tugiteenuste osutamine loovad õpilastele 

tingimused ja võimalused võimetekohaseks arenguks. 

2) Õpilase juhendajaks ja esmaseks nõustajaks on tema klassijuhataja. 

3) Ainealast nõustamist saab õpilane aineõpetajalt. Igal aineõpetajal on nädalas vähemalt 

üks konsultatsioonitund, mille aeg on avalikustatud kooli kodulehel. 

4) Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga koolis vähemalt üks kord õppeaastas 

arenguvestlus. 

5) Hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) õppe korraldamisel lähtutakse kaasava 

hariduse põhimõttest, mille kohaselt üldjuhul õpib HEV õpilane tavaklassis. 

6) HEV lastele rakendatakse järgmisi meetmeid aineõpetaja poolt:  Õppevara 

jõukohastamine õpetaja poolt; abimaterjali kasutamise võimaldamine (skeemid, 

reeglid, valemid jne); õpilase individuaalne juhendamine (konsultatsioonid) jne 

7) Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija (edaspidi HEVKO) korraldab 

HEV õpilaste õppe ja arengu toetamiseks koolisisest meeskonnatööd ning 

koordineerib koolivälist võrgustikutööd. 

8) HEVKO selgitab välja HEV õpilase õpet ja arengut takistavad asjaolud ning 

koordineerib õpilase juhtumipõhist koolisisest võrgustikutööd ja koostööd õpilase 

vanematega. 

9) HEVKO teeb ettepaneku kooli juhtkonnale HEV õpilase õppe toetamiseks koolis. 

10) HEV õpilastele avatakse Stuudiumis individuaalse arengu jälgimise kaart ning 

vajadusel  individuaalse õppekava kaart.      

11) Õpilasele on koolis tagatud logopeedi-, psühholoogi-  ja eripedagoogiteenus.    

12) Vähemalt üks kord õppeaastas hinnatakse rakendatud meetmete tõhusust.  

 

8. Karjääriõpe, sh karjääriinfo ja nõustamise korraldamine 
 

Õpilaste karjääri planeerimise alane töö toimub sisuliselt igal hetkel, mil õpilasel on 

võimalus  täiskasvanuid, nende tööd ja töössesuhtumist jälgida. Karjääriplaneerimise 

alasetöö tegevused ainetundides: 

http://taebla.edu.ee/?page_id=320
http://taebla.edu.ee/?page_id=206
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● Õpilaste silmaringi arendamine 

● Positiivse mõtlemisoskuse arendamine 

● Otsustus- ja vastutusvõime arendamine 

● Meeskonnatööoskuste arendamine 

● Loovuse ja loogilise mõtlemise arendamine 

● Planeerimise (aja, tegevuse) õpetamine 

● Õpilaste juhendamine õpilaste iseseisva uurimistöö või faktide koostamisel 

 
Taebla Koolis koordineerib ja korraldab karjääriinfot ja karjäärialast nõustamist õppe- ja 

arendusjuht. 

Taebla Kooli õpilaste karjääriplaneerimise tegevuskava: 

 Tegevus Tegevuse 

läbiviimise aeg 

Juhendaja, 

vastutaja 

 Karjääriplaneerimise alase 

tegevuskava (plaani) koostamine 

Õppekava üldosa (p 

8), uuendatakse 

vajadusel 

Õppe- ja 

arendusjuht 

 Koolis läbiviidava karjääriõppe 

planeerimine ja koordineerimine 

Pidev Klassijuhatajad, 

õppe- ja 

arendusjuht 

 Karjääriteemaliste ürituste 

korraldamine ja läbiviimine 

(karjääripäevad, infopäevad 

lapsevanematele) 

8 ja 9 klassi 

õpilastele 

Klassijuhataja, 

õppe- ja 

arendusjuht 

 Õpilaste karjäärialane nõustamine pidev Klassijuhataja, 

õppe- ja 

arendusjuht 

 Õppekäigud erinevatesse asutustesse 

(organisatsioonidesse, ettevõtetesse) 

8 ja 9 klassi 

õpilastele 

Klassijuhataja, 

õppe- ja 

arendusjuht 

 Töövarjupäeval osalemine 9 klassi õpilastele, 

1 x aastas 

Õppe- ja 

arendusjuht 

 Koostöö korraldamine ja 

arendamine õpetajate, 

karjäärinõustajate, 

karjääriinfospetsialistide ja teiste 

spetsialistidega 

pidev Õppe- ja 

arendusjuht 

 Õpilaste kutsenõustamine, vaimsete 

võimete, kutsesuundumustüübi 

määramise it testide sooritamine 

 koolipsühholoog 

 

9. Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted 
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1) Klassiõpetajad ja aineõpetajad kujundavad kooli õppekava (ainekava) alusel välja 

töökava, mis arvestab klassi omapära ja suundumust, kooli arengusuunda ja eripära, 

õpilaste vaimseid ja kooli materiaalseid ressursse. 

2) Klassiõpetaja ja aineõpetaja töökava sisaldab vähemalt trimestri jooksul läbitavaid 

peamisi teemasid, vajalikke õppevahendeid, hindamise korraldust ja planeeritavaid 

üritusi, millest õpetajad teavitavad õpilasi trimestri algul. Sama informatsioon on 

kättesaadav ka Stuudiumis. 

3) Õpetajate peamiseks koostöövormiks on infotunnid (toimivad 1 x nädalas, 

esmaspäeviti), töökoosolekud (vähemalt 5 x õppeaasta jooksul) ning õppenõukogud 

(vähemalt 5 x õppeaastas).  

4) Õpetajatel on võimalus korraldada sisekoolitusi ning osa võtta koostöisest õppest 

(koostöine õpirühm) 

 

10. Õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldus 
 

1) 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 trimestri algul. Sama informatsioon on 

kättesaadav ka e-koolis. 

2) Õpilasele tagatakse vähemalt eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenus. 

3) Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga vähemalt üks kord õppeaasta jooksul 

arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides. 

Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja piiratud teovõimega õpilase puhul 

vanem. Arenguvestlust viiakse läbi vastavalt kooli direktori poolt kehtestatud 

arenguvestluse korraldamise tingimustele ja korrale. 

4) Kool korraldab õpilaste ja vanemate teavitamist edasiõppimisvõimalustest ja tagab 

õpilastele karjääriteenuste (karjääriõpe, -info või -nõustamine) kättesaadavuse. 

5) Kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks kutsub direktor kokku statsionaarses 

õppes õppivate õpilaste vanemate koosoleku arvestusega, et kõigile vanematele 

antakse vähemalt üks kord aastas võimalus osaleda vanemate koosolekul. 

Statsionaarse õppe puhul on direktor vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate 

nõudmisel kohustatud kutsuma kokku selle klassi õpilaste vanemate koosoleku. 
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11. Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord 
 

1) Taebla Kooli õppekava koostamine ja arendamine eeldab huvigruppide (õpilased, 

lapsevanemad, vilistlased, pidaja, õpetajad) koostööd põhikooli riikliku õppekava 

üldosa mõtestamisel ja ainekavade koostamisel. 

2) Taebla Kooli õppekava koostamises ja arendamises kasutatakse erinevaid töövorme, 

töös osalevad kõik pedagoogid. Õppekava koostamise ja arendamise demokraatliku 

korralduse eest vastutab kooli direktor. 

3) Õppekava muutmisel võetakse arvesse Lääne- Nigula Vallavalitsuse ja riikliku 

järelevalve läbiviija (Haridus- ja eadusministeerium)  poolt esitatud märkusi ning 

ettepanekuid. 

4) Taebla Kooli õppekava kehtestab kooli direktor. Kooli õppekava ja selle muudatused 

esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule, 

õpilasesindusele ja õppenõukogule. 

5) Andmed kooli õppekava kohta kantakse hariduse infosüsteemi õppekavade ja 

koolituslubade alamregistrisse. 

 

https://www.hm.ee/et

