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KINNITATUD 
direktori 11. september 2017 käskkirjaga nr 1-2/29 

 
LISA1 

Uurimistööde ettevalmistamise ajakava 2017/2018 õa 
 
11. klass  
Nr
. Tegevus Periood/Tähtaeg Vastutajad 

1. Õppeaine  «Uurimistöö alused» (2 kursust) september 
2017.-aprill  2018. 

õppeaine 
õpetajad 

2. Uurimistööde teemade valik ja teemade täpne 
sõnastus (kahes keeles) 02. oktoober 2017 

õpilased 
juhendajad  
klassijuhataja 

3 Uurimistööde teemade kinnitamine 
05. oktoober 2017 

klassijuhataja 
õppealajuhataja 
direktor 

4. Uurimistöö  eesmärk ja hüpotees 
Allikate  valik. Uurimistöö plaani koostamine  oktoober 2017 

õpilased 
juhendajad 

5. Materjalide kogunemine ja töötlemine 
 

november 2017.- 
jaanuar 2018 

õpilased 
juhendajad 

6. Uurimistööde vormistamine 
veebruar 2018 

õpilased 
juhendajad 

7. Juhendaja  otsus  uurimistöö  kaitsmisele 
lubamise kohta 29. märts  2018 

juhendajad 

8. Uurimistöö juhendaja hinnangu esitaminee 
02. aprill  2018 

juhendajad 

9. Uurimistööde  esitamise  tähtaeg (sh ka 
vormistamise hinnangule ja retsensendile) 02. aprill  2018 

õpilased 
 

10. Uurimistööde  vormistamise   hinnangu tähtaeg 
09. aprill  2018 

V. Paygusova 
I. Schmidt 

11. Retsensioonide  koostamise tähtaeg 
09. aprill 2018 

retsensendid 

12. Uurimistööde  kaitsmiskomisjonide kinnitamine 
05. aprill  2018 

õppealajuhataja 
direktor 

13. Uurimistööde kaitsmise graafiku koostamine 
6. aprill 2018 

õppealajuhataja 
 

14. Kaitsmisesitluse esitamise tähtaeg 
09. aprill 2018 

õpilased 

15. Uurimistööde kaitsmine 
11. aprill 2018 

komisjonid 
õppealajuhataja 

16. Uurimistööde koondhinde väljapanemine 
12. aprill 2018 

e-kooli 
administraator 
õppealajuhataja 

 
Koostas:  Žanna  Moleva  
               õppealajuhataja 
 

2017/2018 õa 



KINNITATUD 
direktori 11. september 2017 käskkirjaga nr 1-2/29 

 
 

LISA2 
Loovtööde ettevalmistamise  ajakava 2017/2018 õa 

8. klassid  
 
 
Nr
. Tegevus Periood/Tähtaeg Vastutajad 

1. Õppeaine  «Informaatika» september 
2017.-mai 201. 

informaaatikaõpetajad 

2. Loovtööde teemade valik ja teemade täpne 
sõnastus (kahes keeles) 

04. oktoober 2017 õpilased 
juhendajad  
klassijuhatajad 

3 Loovtööde teemade kinnitamine 09. oktoober 2017 klassijuhatajad 
õppealajuhataja 
direktor 

4. Eesmärkide ja ülesannete püstitamine. 
Loovtöö  kava koostamine 

oktoober 2017 juhendajad 
õpilased 

5. Konsultatsioonid loovtöö küsimustes  november 2017. - 
jaanuar 2018 

juhendajad 
informaaatikaõpetajad 
klasiijuhatajad 

6. Loovtööde vormistamine veebruar - märts 
2018 

juhendajad 
informaaatikaõpetajad 
õpilased 

7. Juhendaja  hinnang ja otsus  loovtöö 
 kaitsmisele lubamise kohta 

12. aprill 2018 juhendajad 

8. Loovtööde  esitamise  tähtaeg (sh ka 
vormistamise hinnangule) 

12. aprill 2018 juhendajad 
õpilased 
 

9. Loovtööde kaitsmiskomisjonide 
kinnitamine 

16. aprill 2018 õppealajuhataja 
direktor 

10. Loovtööde kaitsmise graafiku koostamine 16. aprill 2018 õppealajuhataja 
 

11. Loovtööde  vormistamise   hinnangu 
tähtaeg 

17. aprill  2018 informaaatikaõpetajad 

12. Loovtööde kaitsmine 19. aprill 2018 komisjonid 
õppealajuhataja 

13. Loovtööde koondhinde väljapanemine 20. aprill 2018 e-kooli administraator 
õppealajuhataja 

 
Koostas:  Žanna  Moleva 
                õppealajuhataja 

2017/2018 õa 






