
 

KINNITATUD 
direktori 31.08.2011.käskkirjaga nr 1-2/48 

 
MUUDETUD 

direktori 31.05.2017 käskkiri nr 1-2/16 
 

Tallinna Läänemere Gümnaasiumi 
gümnaasiumiastme õppekava 

 
1. peatükk 

ÜLDSÄTTED 
 

§ 1. Kooli õppekava koostamise alused ja üldehitus 
 

(1) Riikliku õppekava alusel koostab gümnaasium kooli õppekava. Kooli õppekava on 
gümnaasiumi õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument. 

(2) Kooli õppekava koostades lähtutakse riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast, pidades          
silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning vaimseid ja            
materiaalseid ressursse. 

(3) Kooli õppekava koostamise ja arendamise demokraatliku korralduse eest vastutab         
gümnaasiumi direktor. Kooli õppekava kinnitab direktor. Muudatused kooli õppekavas         
esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele        
ja õppenõukogule. 

(4) Kooli õppekavas on üldosa ning õppeainete ja kursuste kavad. 
(5) Kooli õppekava üldosas esitatakse: 

1) õppe- ja kasvatuseesmärgid ning -põhimõtted; 
2) õppekorraldus ja  tunnijaotusplaan ning valikkursuste loendid ja valimise 

põhimõtted, erinevate õppekeelte kasutamine kursuseti; 
3) läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted, lõimingu põhimõtted; 
4) ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted; 
5) õppe ja kasvatuse korraldus ja ajakasutus; 
6) hindamise ja gümnaasiumi lõpetamise korraldus; 
7) õpilaste teatamise ja nõustamise ning karjääriõppe, sh karjääriinfo ja - nõustamise 

korraldamine; 
8) õpetaja koostöö ja töö planeerimise põhimõtted; 
9) kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord. 

 
 

2. peatükk 
ÜLDOSA 

 
1.  jagu 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid ning põhimõtted 
 

§ 2. Gümnaasiumihariduse alusväärtused 
 

(1) Gümnaasiumihariduses toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist,        
sotsiaalset ja emotsionaalset arengut ning tema individuaalsetest eripäradest ja isiklikest          
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huvidest tulenevate haridusvajaduste rahuldamist. Gümnaasium loob igale õpilasele        
võimalused tema võimete maksimaalseks arenguks tema eelistusi arvestades, loovaks         
eneseteostuseks, teaduspõhise maailmapildi kinnistumiseks ning emotsionaalse, sotsiaalse       
ja kõlbelise küpsuse saavutamiseks. 

(2) Gümnaasium jätkab põhikoolis toimunud väärtuskasvatust, kujundades eelkõige       
väärtushoiakuid ja -hinnanguid, mis on isikliku õnneliku elu ja ühiskonna eduka           
koostoimimise aluseks. Tähtsustatakse väärtusi, mis aitavad kaasa ühiskonna inimvara         
ning riigi majanduse arengule. 

(3) Riiklikus õppekavas oluliseks peetud väärtused tulenevad «Eesti Vabariigi        
põhiseaduses», ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis, lapse õiguste konventsioonis ning        
Euroopa Liidu alusdokumentides nimetatud eetilistest põhimõtetest. Alusväärtustena       
tähtsustatakse üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus,         
inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu) ja ühiskondlikke väärtusi (vabadus,          
demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus,         
sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja       
sooline võrdõiguslikkus). 

(4) Gümnaasiumiharidus on jätkuks põhiharidusele uue põlvkonna sotsialiseerumisel, mis        
rajaneb eesti kultuuri traditsioonidel, Euroopa ühisväärtustel ning maailma kultuuri ja          
teaduse saavutustel. Gümnaasiumihariduse omandanud vaimselt, sotsiaalselt,      
emotsionaalselt, kõlbeliselt ja füüsiliselt küpsed inimesed tagavad Eesti ühiskonna         
sotsiaalse, kultuurilise, majandusliku ja ökoloogilise arengu jätkusuutlikkuse. 

 
§ 3. Gümnaasiumi sihiseade 

 
(1) Gümnaasiumil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Gümnaasiumi ülesanne on noore            

ettevalmistamine toimimiseks loova, mitmekülgse, sotsiaalselt küpse, usaldusväärse       
ning oma eesmärke teadvustava ja saavutada oskava isiksusena erinevates         
eluvaldkondades: partnerina isiklikus elus, oma kultuuri kandja ja edendajana, tööturul          
erinevates ametites ja rollides ning oma ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse          
eest vastutava kodanikuna. 

(2) Gümnaasiumis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus, et õpilased leiaksid endale huvi- ja            
võimetekohase tegevusvaldkonna, millega siduda enda edasine haridustee.       
Gümnaasiumi ülesanne on luua tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused          
ja väärtushoiakud, mis võimaldavad jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või         
gümnaasiumijärgses kutseõppes. 

(3) Nende ülesannete täitmiseks ja eesmärkide saavutamiseks keskendutakse: 
1) õpilaste iseseisvumisele, oma maailmapildi kujunemisele ja valmisolekule elus 

toime tulla; 
2) adekvaatse enesehinnangu kujunemisele; 
3) iseseisva õppimise ja koostööoskuste arendamisele; 
4) edasise haridustee võimaluste tutvustamisele ja hindamisele; 
5) kodanikuoskuste, -aktiivsuse ja -vastutuse väljakujunemisele. 

(4) Teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine toimub         
kogu kooli õppe- ja kasvatusprotsessi, kodu ja kooli koostöö ning õpilase vahetu            
elukeskkonna ühistoime tulemusena. 

(5) Eesti kool seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, seepärast 
pööratakse gümnaasiumi õpetuses ja kasvatuses erilist tähelepanu eesti keele õppele. 
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§ 4. Pädevused 
 

(1) Riikliku õppekava tähenduses on pädevus asjakohaste teadmiste, oskuste ja hoiakute          
kogum, mis tagab suutlikkuse teatud tegevusalal või -valdkonnas tulemuslikult toimida.          
Pädevused jagunevad üld- ja valdkonnapädevusteks. 

(2) Üldpädevused on aine- ja valdkonnaülesed pädevused, mis on väga olulised inimeseks ja            
kodanikuks kasvamisel. Üldpädevused kujunevad kõikide õppeainete kaudu, aga ka         
tunni- ja koolivälises tegevuses ning nende kujunemist jälgitakse ja suunatakse õpetajate           
ning kooli ja kodu ühistöös. 

(3) Üldpädevused on: 
1) 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; 

2) 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 erinevates situatsioonides koostööd teiste inimestega;        
aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel; 

3) enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja          
tugevaid külgi; järgida terveid eluviise; leida lahendusi iseendaga, oma vaimse ja           
füüsilise tervisega seonduvatele ning inimsuhetes tekkivatele probleemidele; 

4) 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; 

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; 

6) matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid        
ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja        
tegevusvaldkondades; 

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. 

(4) 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. 

(5) Riiklikus õppekavas on järgmised ainevaldkonnad: 
1) keel ja kirjandus; 
2) võõrkeeled; 
3) matemaatika; 
4) loodusained; 
5) sotsiaalained; 
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6) kunstiained; 
7) kehaline kasvatus. 

(6) Riiklikus õppekavas määratletud üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist kirjeldatakse 
detailsemalt kooli õppekava üldosas ning ainekavades. 

(7) Ainekavades esitatakse nii gümnaasiumi õpitulemused kui ka õpitulemused õppeteemade         
läbimisel. Õpitulemused toetavad valdkonnapädevuste kujunemist. Õpitulemused kajastavad       
õpilase rahuldavat saavutust. Väärtushoiakuid väljendavaid õpitulemusi numbriliselt ei        
hinnata, vaid antakse nende saavutatuse kohta õpilasele tagasisidet. 

 
§ 5. Õppimise käsitus 

(1) Gümnaasiumi riiklikus õppekavas käsitatakse õppimist õpilase aktiivse ja sihipärase         
tegevusena, mis on suunatud tajutava informatsiooni mõtestamisele ja tõlgendamisele         
vastastikuses toimes teiste õpilaste, õpetajate, vanemate ja üldisema elukeskkonnaga,         
toetudes juba olemasolevatele teadmisstruktuuridele. 

(2) Õppimises on kesksel kohal õpilaste aktiivne teadmiste konstrueerimise protsess. Selleks          
tuleb gümnaasiumi õppe- ja kasvatustegevusega luua õpikeskkond, mis soodustab         
iseseisvat õppimist, sealhulgas vajalike õppimisoskuste kujunemist. Õppe- ja        
kasvatustegevuses tuleb õpilastel lasta seada oma sihid, õppida töötama nii iseseisvalt           
kui ka kollektiivselt ning anda võimalusi erinevaid töömeetodeid katsetades leida          
õpilastel neile sobivaim õpistiil. 

 
§ 6. Õpikeskkond 

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

kooslust, milles õpilased arenevad ja õpivad. 
(2) Gümnaasium korraldab õppe, mis kaitseb ning edendab õpilaste vaimset ja füüsilist 

tervist. Õppekoormus vastab õpilase jõuvarudele. 
(3) Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujundamisel osaleb kogu koolipere. Õpikeskkond toetab          

õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kannab õppekava alusväärtusi ja          
oma kooli vaimsust ning säilitab ja arendab edasi paikkonna ja koolipere traditsioone. 

(4) Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujundamisel: 
1) 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; 

2) koheldakse kõiki õpilasi eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdõiguslikult, austades 
nende eneseväärikust ning isikupära; 

3) jagatakse asjakohaselt ja selgelt otsustusõigus ja vastutus; 
4) märgatakse ja tunnustatakse kõigi õpilaste pingutusi ja õpiedu; hoidutakse 

õpilaste sildistamisest ja nende eneseusu vähendamisest; 
5) ennetatakse õpilastevahelist vägivalda ja kiusamist; 
6) ollakse avatud vabale arvamusvahetusele, sealhulgas kriitikale; 
7) luuakse õpilastele võimalusi näidata initsiatiivi, osaleda otsustamises ning 

tegutseda nii üksi kui ka koos kaaslastega; 
8) luuakse õhkkond, mida iseloomustab abivalmidus ning üksteise toetamine õpi- ja 

eluraskuste puhul; 
9) luuakse õhkkond, mis rajaneb inimeste usalduslikel suhetel, sõbralikkusel, 

tolerantsusel ja heatahtlikkusel; 
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10) korraldatakse koolielu inimõigusi ja demokraatiat austava ühiskonna mudelina,        
mida iseloomustavad kooliperes jagatud ja püsivad alusväärtused ning heade         
ideede ja positiivsete uuenduste toetamine; 

11) korraldatakse koolielu lähtudes rahvusliku, rassilise ja soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõtetest. 

(5) Füüsilist keskkonda kujundades jälgib gümnaasium, et: 
1) kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus ning kujundus on õppe seisukohast 

otstarbekas; 
2) õppes on võimalik kasutada internetiühendusega arvutit ja esitlustehnikat ning 

õpilastel on võimalus kasutada raamatukogu; 
3) kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus on turvaline ning vastab tervisekaitse-ja 

ohutusnõuetele; 
4) ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega; 
5) kasutatakse eakohast ning individuaalsele eripärale kohandatavat õppevara,       

sealhulgas nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid      
õppematerjale ja -vahendeid; 

6) on olemas kehalise tegevuse ning tervislike eluviiside edendamise võimalused 
nii koolitundides kui ka tunniväliselt. 

(6) Õpet võib korraldada ka väljaspool kooli ruume (sealhulgas kooliõues, looduses,          
muuseumides, arhiivides, keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes ja asutustes) ning       
virtuaalses õpikeskkonnas. 

 
 

§ 7. Gümnaasiumis taotletavad pädevused 
 

1) käitub eetiliselt, järgib üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid; 
2) vastutab oma valikute, otsustuste ja endale võetud kohustuste eest, austab teiste inimeste 

ja iseenda vabadust, on suveräänne isiksus; 
3) kasutab erinevaid õpistrateegiaid, oskab koostada uurimistööd ja seda esitleda, oskab olla 

meeskonna liige ja panustada ühiste eesmärkide saavutamisse; 
4) aitab teadlikult kaasa eesti rahvuse, keele, kultuuri ja Eesti riigi säilimisele ja arengule,             

mõistab eesti kultuuri Euroopa ja teiste rahvaste kultuuri kontekstis; mõistab, väärtustab           
ja austab oma ja teiste rahvaste kultuuritraditsioone; 

5) suudab hinnata oma taotlusi, arvestades oma võimeid ning võimalusi, oskab ette näha            
võimalikku edu ja ebaedu, on teadlik erinevatest töövaldkondadest, tööturu         
suundumustest; oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta,         
kavandab oma karjääri; 

6) kasutab korrektset ja väljendusrikast keelt, oskab argumenteeritult väidelda; 
7) mõtleb kriitiliselt ja loovalt, arendab ning hindab oma ja teiste ideid, põhjendab oma 

valikuid ning seisukohti; 
8) valdab vähemalt kahte võõrkeelt iseseisva keelekasutaja tasemel; 
9) kasutab matemaatilisi teadmisi ja meetodeid erinevates eluvaldkondades; 
10)omab väljakujunenud loodusteaduslikku maailmapilti ning mõistab nüüdisaegse       

loodusteaduse olemust, teab globaalprobleeme, võtab kaasvastutuse nende lahendamise        
eest, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid; 

11)kasutab nüüdisaegset tehnoloogiat eesmärgipäraselt ja vastutustundega, hindab       
tehnoloogiliste rakenduste mõju igapäevaelule, omab kaalutletud seisukohti tehnoloogia        
arengu ja selle kasutamisega seotud küsimustes; 
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12)on kujundanud oma aktiivse kodanikupositsiooni, tunnetab end dialoogivõimelise        
ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja globaalses kontekstis, oskab konflikte vältida ja          
lahendada, käitub tolerantselt; 

13)hindab heatasemelist kunsti, oskab oma loomingus käsitseda töövahendeid ning kasutada 
tehnikaid ja materjale; 

14)elab tervislikult, oskab hoida ja vajaduse korral taastada oma vaimset ja füüsilist vormi. 
 
 
 

3.  jagu 
Läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted, lõimingu põhimõtted 

 
§ 8.  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: 
1) õpikeskkonna korralduses – kooli vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õpikeskkonna 

kujundamisel arvestatakse läbivate teemade sisu ja eesmärke; 
2) 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; 

3) valikainete valikul – valikained toetavad läbivate teemade taotlusi; 
4) läbivatest teemadest lähtuvas või õppeaineid lõimivas loovtöös – õpilased võivad läbivast 

teemast lähtuda selle loovtöö valikul, mida tehakse kas iseseisvalt või rühmatööna; 
5) korraldades võimaluse korral koostöös kooli pidaja, paikkonna asutuste ja ettevõtete,          

teiste õppe- ja kultuuriasutuste ning kodanikuühendustega klassivälist õppetegevust ja         
huviringide tegevust ning osaledes maakondlikes, üle-eestilistes ja rahvusvahelistes        
projektides. 

(3) Kohustuslikud läbivad teemad on: 
1) elukestev õpe ja karjääri 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 mõistlikke kutsevalikuid; 

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

vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda         
ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu          
küsimustele; 

3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ning         
vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise        
põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end        
ühiskonnaliikmena ning toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja         
arengusuundadele; 

4) 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          
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määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist         
mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis; 

5) 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; 

6) tehnoloogia ja innovatsioon – taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja         
nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb        
toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas; 

7) tervis ja ohutus – taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja           
füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi,         
käituma turvaliselt ning osalema tervist edendava keskkonna kujundamises; 

8) 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. 

(4) Läbivate teemade kirjeldused on esitatud lisas 11. 
 
 

§ 9.  Lõimingu põhimõtted 
 

(1) Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse terviklikuks lõimingu kaudu. Lõiming toetab          
õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Lõimingu saavutamist kavandab põhikool         
kooli õppekava arenduse ning õpetaja õppe- kasvatustegevuse planeerimise käigus. 

 
(2) Õppe lõimimine saavutatakse erinevate valdkondade õppeainete ühisosa järgimisel,         

õppeainete , koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste 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 õppeainete ühiseid         
probleeme ja mõtestikku. 

 
 

2.jagu 
Õppekorraldus ja tunnijaotusplaan 

 
§ 10. Õppeainete kohustuslikud kursused  

 
(1)  Keel ja kirjandus:  

              vene keel – 5 kursust 
              kirjandus (vene kirjandus – 5 kursust ja eesti kirjandus – 1 kursus)- kokku 6 kursust.  

(2) Võõrkeeled:  
             eesti keel teise keelena – 9 kursust;  
             inglise keel B2 – 5 kursust. 

(3)  Matemaatika:  
             kitsas matemaatika – 8 kursust või 
             lai matemaatika – 14 kursust.  

(4) Loodusained:  
            bioloogia – 4 kursust;  
            geograafia (loodusgeograafia) – 2 kursust;  
            keemia – 3 kursust;  
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            füüsika – 5 kursust.  
(5) Sotsiaalained:  

            ajalugu – 6 kursust;  
            ühiskonnaõpetus – 2 kursust;  
            inimeseõpetus – 1 kursus;  
            geograafia (inimgeograafia) – 1 kursus.  

(6) Kunstiained:  
            muusika – 3 kursust;  
             kunst – 2 kursust.  

(7) Kehaline kasvatus:  
            kehaline kasvatus – 5 kursust. 
 
       § 11.  Kohustuslikud valikkursused (kooli otsusega) 
 
Kool võimaldab õpilastele valikkursusi valdkonniti vähemalt järgmises mahus:  
 (1)Võõrkeeled:  
             eesti keel teise keelena – 3 kursust;  
             inglise keel B2 – 7 kursust; 
             saksa keel A2 - 8 kursust  
 
(2)  Matemaatika:  
             kitsas matemaatika – 2 kursust või 
             lai matemaatika – 2 kursust 
             matemaatika ülesannete lahendamine - 1 kursus 
 
(3) Uurimistöö alused – 4 kursust 
 
 § 12.  Valikkursused (õpilase  otsusega) 
 

(1) Gümnaasium võimaldab lisaks paragrafis 11 nimetatud valikkursustele vähemalt 11 kursuse          
mahus  valikkursusi, mis  arvestavad kooli  omapära ja piirkondlikku eripära. 

             Valikkursuste õpe korraldatakse vähemalt 12 soovija olemasolul.  
      (2) Valikkursuse loend: 
 1) Praktiline inglise keel* (12.klass) - 1 kursus;  
2) Majandusõpetus* (10. klass) – 2 kursust;  
3)Karjääriõpetus* (11. klass) - 1 kursus; 
4) Kehalised võimed ja liikumisoskused* (12. klass) – 1 kursus;  
5) Kõne ja väitlus (10. klass) – 1 kursus; 
6) Geoinformaatika* (11. klass) - 1 kursus;  
7) Psühholoogia (11. klass) - 1 kursus;  
8) Praktiline psühhoologia (12. klass) - 1 kursus; 
9) Keemiliste protsesside seaduspärasused (11. klass) - 1 kursus 
10) Autoõpetus* (11. klass) -1 kursus 
11) Draama ja teater (11. klass) - 1 kursus 
12) Elementide keemia (10. klass) - 1 kursus  
13) Rakenduste loomise ja programmeerimise alused (11. klass)-1 kursus 
14) Kujutava geomeetria alused (11. klass) - 1 kursus  
15) Füüsika ja tehnika (11.-12. klass) -1 kursus 
 
Tärniga * tähistatud õppeained õpitakse eesti keeles. 
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§ 13.Tunnijaotusplaan 

 
Gümnaasium tagab õpilasele õppe kohustuslikes ja valikainetes alljärgnevas 
tunnijaotusplaanis vastavalt klassidele esitatud nädala õppetundide mahus: 
 

  10.kl 11.kl 12.kl kokku RÕK 
valikkur

susi 

ajalugu 2* 2* 2* 6* 6  

bioloogia 2* 2*   4* 4  

eesti keel teise keelena (B2) 4* 4* 4* 12* 9 3 

füüsika 2 2 1 5 5  

geograafia 1* 1* 1* 3* 3  

 A võõrkeel (inglise keel  B2) 4* 4* 4* 12* 5 7 

inimeseõpetus    1*  1* 1  

keemia 2 1   3 3  

kehaline kasvatus 2* 2* 1* 5* 5  

kirjandus 2 2 1+1* 5+1* 5  

kunst 1* 1*   2* 2  

kitsas matemaatika  4 4 2 10 8 2 

lai matemaatika  6 6 4 16 14 2 

matemaatika ülesannete 
lahendamine   1* 1*  1* 

muusika 1* 1* 1* 3* 3  

C võõrkeel  (saksa keel A2) 3 3 2 8  8 

ühiskonnaõpetus     2* 2* 2  

uurimistöö alused 2* 1+1*    1+3*  4 

vene keel 2 2 1 5 6  
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 KOKKU lai matem-ga 36  34  28  97   

KOKKU kitsa matem-ga 34 32 26 91   

Nendest eesti keeles 19* 18* 18* 55*   

 
 
Tärniga * tähistatud õppeained õpitakse eesti keeles. 
 
 
 

§ 14. Õpilase õppekoormuse  kujundamise  põhimõtted 
 
 
 

    (1) Õpilase minimaalne õppekoormus gümnaasiumi jooksul on 96 kursust (1 kursus on 
35 õppetundi). Kool tagab oma õppekavaga eestikeelse õppe vähemalt 60% ulatuses 
gümnaasiumiastmele kehtestatud väikseimast lubatud õppemahust, kusjuures eesti kirjandust, eesti 
ajalugu, ühiskonnaõpetust, muusikat ja geograafiat õpetatakse eesti keeles. 
 

(2) Õpilase õppekoormusesse kuuluvad kõik  kohustuslikud kursused ja tema poolt valitud 
valikkursused. 

(3) Gümnaasium võimaldab lisaks kohustuslikele kursustele, valdkonna kohustuslike       
valikkursustele ning kooli poolt kohustuslike valikkursustele vähemalt 11 kursuse mahus          
valikkursusi, mis arvestavad kooli omapära ja piirkondlikku eripära. 

(4) Õpilasel on õigus kokkuleppel kooliga läbida osa õpet teistes õppeasutustes (sh 
huvikoolides). 

(5) Gümnaasium võib paragrahvis 12 määratud valikkursusi kavandada ja läbi viia koostöös           
teiste koolide ja organisatsioonidega, sealhulgas kasutades Eesti ja rahvusvahelisi         
võrgustikke ning infotehnoloogilisi lahendusi. 

(6) Lõimitud aine- ja keeleõppe kasutamiseks, kutsealase eelkoolituse või kutseõppe         
läbiviimiseks ja piirkondliku eripära või kooli omapära arvestamiseks võib siduda õppeaine           
kursusi omavahel (sealhulgas kohustuslikke ja valikkursusi); samuti võib kooli hoolekogu          
nõusolekul muuta riikliku õppekava kohustuslike õppeainete ja läbivate teemade nimistut          
ning muuta tunnijaotusplaani. Mõlemal juhul tuleb tagada riikliku õppekava õpitulemuste          
saavutamine.  

(7) Võõrkeelte ja matemaatika õpetamisel jagatakse õpilased tasemegruppidesse.  
 
 

4.  jagu 
Hindamise  ja gümnaasiumi lõpetamise korraldus 

 
§ 15. Hindamise korraldus 

 
(1) Hindamise eesmärk on: 

 
1) toetada õpilase arengut; 
2) anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta; 
3) innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima; 
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4) suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise 
haridustee valikul; 

5) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel; 
6) anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse 

tegemiseks 
 

(2) Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine            
ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel          
kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Hindamine on        
õpetamise ja õppimise lahutamatu osa. 

 
(3) Õpilasel on õigus saada teavet hindamise korralduse ning saadud hinnete ja hinnangute             

kohta. Õpilasel on õigus teada, milline hinne või hinnang on aluseks kokkuvõtvatele            
hinnetele. Hindamise korraldus ning õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest          
teavitamise kord sätestatakse gümnaasiumi kodukorras.. 

(4)    Nõuded õpilase käitumisele esitatakse gümnaasiumi kodukorras. 
 

§ 16.  Kujundav hindamine 
 

(1) Kujundava hindamisena mõistetakse õppe kestel toimuvat hindamist, mille käigus         
analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse         
tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja suunatakse          
õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed. 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. 

(2) Õppetunni vältel saab õpilane enamasti suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet           
ja ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja oskuste (sealhulgas üldpädevuste, kooliastme         
õppe- ja kasvatuseesmärkide ja läbivate teemade) kohta. Kogu õppepäeva vältel annavad           
pedagoogid õpilasele tagasisidet, et toetada õpilase käitumise, hoiakute ja         
väärtushinnangute kujunemist. Kool reageerib juhtumitele, mis on vastuolus üldtunnustatud         
väärtuste ning heade tavadega. 

(3) Õpilane kaasatakse enese ja kaaslaste hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke seada 
ning oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel analüüsida ning tõsta õpimotivatsiooni. 

(4) Kujundava hindamise ühe vahendina võib kasutada õpimappi. Õpimapp õppimise         
päevikuna sisaldab nii õppetöid kui ka tööde analüüsi ja tagasisidet. Õpimappe võib            
koostada aine- ja valdkonnapõhiselt, läbivate teemade või üldpädevuste kohta.. 

 
 
 

§ 17.  Teadmiste ja oskuste hindamine kui kokkuvõtvate hinnete alus 
 

(1) Õpilase teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas õppekavas toodud           
oodatavate tulemustega. Ainealaseid teadmisi ja oskusi võib hinnata nii õppe käigus kui ka             
õppeteema lõppedes. Ainealaste teadmiste ja oskuste hindamise tulemusi väljendatakse         
numbriliste hinnetega viie palli süsteemis. Valikkursuste hindamisel võib kasutatakse          
hinnanguid „arvestatud” ja „mittearvestatud”. 

(2) Hindamisel viie palli süsteemis: 
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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 vastavad üldiselt õpilase õppe 
aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele, kuid esineb puudusi ja vigu; 

4) hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemustes esineb olulisi puudusi; 

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

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemustes esineb olulisi puudusi ja areng 
puudub. 

(3) Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse          
põhimõttest, et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti,            
koostatakse tööd nii, et hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100%            
maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%,          
hindega „2” 20–49% ning hindega „1” 0–19%. 

 
(5) Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib kirjalikku          

või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hinnata            
hindega «nõrk 

 
(6) Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle            

tulemust on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» või on hinne jäänud panemata,            
antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks 10 õppepäeva         
jooksul. 

(7) Lähemalt hindamisest vt LISA 1 (Tallinna Läänemere gümnaasiumi õpilaste hindamise          
kord) 

 
                § 18. Hinnete ja hinnangute vaidlustamie kord 
 
              Hinnete ja hinnangute vaidlustamine ning vaidemenetlus toimub  
              „Haldusmenetluse  seaduses“ § 71 – § 87 sätestatud kohaselt. 
 
 
 

§ 19. Gümnaasiumi lõpetamise korraldus 
 

(1) Gümnaasiumi lõpetamine toimub „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses” § 31 ning 
          „ Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 18 sätestatud tingimustel ja korras. 

 
(2) Gümnaasiumi lõputunnistuse annab gümnaasium õpilasele: 
 1) kelle kooliastmehinded on vähemalt rahuldavad või valikkursuste puhul rahuldavad või 

arvestatud;  
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2) kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega õppeaine kohustuslikule mahule vastavad 
eesti keele või  eesti keele teise keelena, matemaatika ja võõrkeele (inglise, prantsuse, vene 
või saksa keeles) riigieksamid; 

 3) kes on sooritanud vähemalt rahuldavale tulemusele gümnaasiumi koolieksami;  
4) kes on sooritanud gümnaasiumi jooksul õpilasuurimuse või praktilise töö, 
 
(3)Haridusliku erivajadusega õpilasele, kellel käesolevas määruses sätestatud tingimustel kooli 

õppekavaga või nõustamiskomisjoni soovitusel individuaalse õppekavaga on vähendatud 
või asendatud käesolevas määruses sätestatud taotletavaid õpitulemusi, on lõpetamise 
aluseks kooli või individuaalses õppekavas määratud õpitulemuste saavutatus. 

 
 

 
§ 20. Gümnaasiumi koolieksamite  korraldus 
 

(1) Gümnaasiumi koolieksamite ettevalmistamine ja läbiviimine ning eksamitööde 
koostamine, hindamine ja säilitamise tingimused ja kord lähtuvad haridus- ja 
teadusministri määruses „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite 
ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise 
tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite 
tulemuste analüüsimise tingimused ja kord“ sätestatust. 

 
(2) Gümnaasiumi koolieksam võib olla: 
 
1) kirjalik; 
 
2) suuline; 
 
3) kirjalik ja suuline. 
 
(3) Gümnaasiumi koolieksamit võib sooritada kõigis kooli õppekava kohustuslikes  ainetes. Ühes 
õppeaines saab sooritada kas riigieksami või koolieksami. 
 
(4) Gümnaasiumi koolieksamit võib sooritada õpilane, kes on kõik vastava õppeaine  kohustuslikud 
kursused läbinud. 
 
(5) Õpilased annavad õppealajuhatajale oma eksamivalikust teada jooksva õppeaasta 20. jaanuariks. 
 
(6) Koolieksamitöö, hindamisjuhendi ja eksami läbiviimisjuhendi  koostab koolieksamikomisjon ja 
kinnitab kooli direktor vähemalt  kaks nädalat enne koolieksami algust. 
 
(7) Komisjon hindab eksamitöid vastavalt järgmisele skaalale: 
hindega „5” hinnatakse eksamitööd, kus on  saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust 
punktide arvust,  
hindega „4” 75–89%,  
hindega „3” 50–74%,  
hindega „2” 20–49% ,  
hindega „1” 0–19%.  
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(8) Gümnaasiumilõpetaja, kes sooritas koolieksami mitterahuldavalt või ei sooritanud koolieksamit, 
sooritab korduseksami hiljemalt jooksva õppeaasta 30. juuniks. Õpilase taotlusel võib koolieksam 
toimuda ka pärast 30. juunit, hiljemalt jooksva õppeaasta 25. augustiks. 
 
(9) Direktori otsusega võib lugeda koolieksami sooritatuks, kui õpilane on tõendanud, et on 
omandanud kooli õppekavas ettenähtud teadmised ja oskused väljaspool kooli, näiteks 
rahvusvaheliste olümpiaadide raames, olles sooritanud mõne rahvusvaheliselt tunnustatud testi või 
muul taolisel viisil.Selleks esitab õpilane taotluse jooksva õppeaasta 20. jaanuariks. 
 

§ 21.  Õpilasuurimuse või praktilise töö korraldus  
 

 (1) Õpilasuurimus on õpilase või õpilaste poolt õppekava raames ette valmistatud kirjalik töö. 
Õpilasuurimus põhjendab probleemivalikut, annab ülevaate uurimuse taustast, püstitab 
uurimisküsimused, põhjendab meetodi valikut, kajastab andmeid ja tõendusmaterjali kogumist, 
kirjeldab tulemusi ning esitab tulemuste analüüsi, järeldused ja kokkuvõtte, kasutatud allikate 
loetelu ning resümee eesti ja võõrkeeles. Õpilasuurimus on algupärane, objektiivne ja süsteemne 
ning uurimuse tulemused on tõendatavad, mõtestatud ja selgitatud. Õpilasuurimus kajastab õpilase 
uurimistulemusi ja seisukohti ning ei piirdu üksnes refereerimisega. 
 
 (2) Praktiline töö on õpilase või õpilaste poolt õppekava raames loodud teos, õpilasfirma, 
tehnoloogiline lahendus, õppematerjal või projekt ja selle kirjalik kokkuvõte. Kirjalik kokkuvõte 
avab praktilise töö tausta, lähtealused ja eesmärgid ning kirjeldab kontseptuaalset lahendust, töö 
aktuaalsust, tööprotsessi ja töö tulemust. 
(3)  Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamisel ja hindamisel on eesmärgiks õpilase loova 
eneseväljenduse, koostöö ja iseseisvalt töötamise oskuse arendamine ning järgmiste oskuste 
omandamine: 
 1) uuritava probleemi või loodava praktilise töö kohta taustinformatsiooni ja andmete kogumise ja 
analüüsimise oskus; 
 2) teoreetiliste teadmiste praktilise rakendamise oskus; 
 3) töö eesmärgi ja probleemile vastavate uurimisküsimuste sõnastamise ning sobiva meetodi ja 
analüüsivahendite valimise ja rakendamise oskus; 
 4) tegevuse ajalise kavandamise ja kavandatu järgimise oskus; 
 5) teadusteksti koostamise (eelkõige õpilasuurimuse puhul) oskus; 
 6) oma tegevuse ja töö analüüsimise oskus; 
 7) töö korrektse vormistamise oskus; 
 8) kokkuvõtte ja resümee koostamise oskus; 
 9) töö kaitsmise oskus. 
 
(4)  Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamine, kirjutamine,kaitsmine ja hindamine  (LISA 2 
ja 3) 
 
 
 

 
5 jagu. 

 Õpilaste teavitamise ja nõustamise ning karjääriõppe, sh karjääriinfo ja 
-nõustamise korraldamine 

 
§ 22.  Õpilaste teavitamine ning nõustamine 
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 (1) Õpilasel  on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja 
kohustuste kohta. Teovõimeline õpilane võib kirjaliku taotlusega keelata juurdepääsu tema kohta 
kooli valduses olevale teabele. Vanema juurdepääsu teabele selle kohta, kas õpilane on kooli 
õpilaste nimekirjas või mitte, võib keelata vaid mõjuva põhjuse esinemisel. 
 
(2) Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra ning kooli üle riiklikku järelevalvet             
teostavate asutuste kontaktandmed oma veebilehel. 
 
(3) Kool tagab õpilastele teabe kättesaadavuse õppe ja kasvatuse korralduse kohta ning            
juhendamise ja nõustamise õppetööd käsitlevates küsimustes kooli kodulehekülje ja e-kooli          
vahendusel. Peamised õppeteemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad         
üritused tehakse õpilasele teatavaks õppeperioodi algul.  
  
 
(4) Õpilasele tehakse kooli kodukorras sätestatud korras teatavaks õpilasele kohalduv osa kooli            
päevakavast. 
 
(5) Õpilase päevakavas olevad õppetunnid on kajastatud tunniplaanis. Tunniplaanist ja selle           
muudatustest teavitatakse õpilasi  E-kooli, klassijuhataja ja kooli infostendi kaudu.  
 
(6) Kool teavitab õpilast hinnetest. Kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem ei ole               
andnud nõusolekut õpilase hinnetest teavitamiseks elektrooniliselt, teavitab kool õpilast ja vanemat           
õpilase hinnetest paberil vormistatud klassitunnistuse kaudu. Õpilaste teadmiste ja oskuste          
hindamise põhimõtted ja kord on sätestatud kooli hindamisjuhendis ja kättesaadav kooli kodulehel.  
 
(7) Õpilasel on õigus saada oma hinnete kohta teavet aineõpetajatelt, klassijuhatajalt ja e-koolist. 
 
(8) Õpilasel on õigus osaleda kooli huviringides, mille kohta teavitatakse õpilasi kooli kodulehe ja              
infostendide kaudu. 
 
(9) Kool nõustab vajaduse korral õpilase vanemat õpilase arengu toetamises ja kodus õppimises. 
 
(10) Kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas            
vanemate üldkoosolek. Vajadusel korraldatakse lastevanemate päevi, lahtisi tunde, klassijuhataja         
temaatilisi koosolekuid. 
 
(11) Õpilaste nõustamise eesmärgiks on toetada õppija igakülgset arengut. Nõustamine on kooli 
igapäevatöö osa, milles osaleb kogu pedagoogiline personal. Pedagoogidelt saavad kõik õpilased 
nõustamist õppetöös, käitumises, oma võimete avastamiseks, adekvaatseks hindamiseks ja 
väljaarendamiseks. 
 
(12) Kõigi õpilastega viiakse läbi arenguvestlusi kord õppeaastas.  
 
§ 23. Karjääriõppe, sh karjääriinfo ja -nõustamise korraldamine 
(1) Karjääriteenuste korraldus toetab 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 mõistlikke kutsevalikuid. Karjääriteenused hõlmavad karjääriinfot 
ja karjäärinõustamist.  
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(2)  Karjääriteenuste korralduse põhimõtted  
1) kaasatakse õpilasi karjääriga seotud tegevuste kavandamisse ja elluviimisesse 
2) tehakse koostööd karjääriteemadega haakuvate töörühmadega koolisiseselt ja 
organisatsioonidega kooliväliselt  
3)  teavitatakse edasiõppimise võimalustest nii õpilasi kui lapsevanemaid  
4) tuuakse õpilaste ette reaalseid inimesi ja nende lugusid  
 
(3)  Karjääriteenuste korralduse abil kool suunab õpilast:  
1) arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö- ja otsustamisoskusi ning teabega 
ümberkäimise oskusi;  
2) arendama oskust seada endale eesmärke ning tegutseda neid ellu viies süsteemselt;  
3) kujundama valmisolekut elukestvalt õppida ja kutseotsuseid teha ning tundma haridus- ja 
koolitusvõimalusi;  
4) tutvuma erinevate ametite ja elukutsetega, nende arenguga minevikus ja tulevikus, tundma 
õppima töösuhteid reguleerivaid õigusakte ning kodukoha majanduskeskkonda.  
 
(4) Õpilastele on karjääriteenused kättesaadavad läbi alljärgneva:  
1)läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ kõigi ainete raames;  
2) aineõpetaja tegevused:  
karjääriteemade põimimine ainetundidesse;  
õpilaste eneseanalüüsi ja võimete arendamise toetamine;  
õpilaste suunamine ainealaste eesmärkide seadmisele;  
 erialaga seotud (inimeste) lugude toomine õpilasteni, mh kasutades infotehnoloogia võimalusi;  
 õpilaste julgustamine aineüritustes osalemiseks, mh olümpiaadid ja konkursid, projektid.  
 
(5)  klassijuhataja poolt algatatud tegevused:  

1) klassijuhatajatundide kasutamine karjääriteenuste korralduse eesmärkidel;  

2) arenguvestluste läbiviimisel karjääriteemadele täiendava rõhu panemine;  

3) õpilase õpimapi / portfoolio koostamise eestvedamine (õpilase soovil);  

4) õppekäikude korraldamine erinevatesse organisatsioonidesse;  

5) erinevaid elukutseid ja karjäärivõimalusi esindavate külaliste kutsumine;  

6) klassiülesed üritused;  

 

(6)ülekoolilised üritused;  

(7) kooli raamatukogu:  

1) kooli raamatukogu karjääriteemaliste materjalide esitamine;  

2) karjääristendi korraldamine;  

(8)  projektitegevus  

(9) karjääriinfot toetab veebilehekülg aadressil www.rajaleidja.ee  

(10) Karjäärinõustamine toimub eelneval kokkuleppel kooli psühholoogiga. 
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6. jagu.  Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted 
 
(1) Õpetaja koostöö eesmärgiks on kooli õppekavas kirjeldatud taotletavate õpitulemuste ja           
pädevusteni jõudmine õppe- ja kasvatustegevuse kaudu.  
 
(2) Õpetaja töö planeerimine toimub kooli õppekava alusel lähtudes gümnaasiumi riiklikus           
õppekavas sätestatud üldistest põhimõtetest õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisele ja         
korraldamisele.  
 
(3) Koolis toimub õpetajate koostöö: 

●  ainesektsioonide ja metoodikanõukogu kaudu; 
●  kooliürituste korraldamisel; 
● õppekäikude korraldamisel; 
● ekskursioonide korraldamisel; 
● õpilaste ettevalmistamisel olümpiaadideks, konkurssideks, võistlusteks; 
●  projektitegevuse kaudu. 

 
(4) Õpetajate kooostöö kajastub töökavades. 
 
(5) Õpetajate töökavad koostatakse kooli õppekava ainekavade alusel. 
 
(6) Õpetaja töökava kajastab õppeaine õpitulemusi, õppesisu, ajakulu ja on koostatud lähtudes            
“Gümnaasiumi riiklikust õppekavast”. 
 
 
 
7. jagu.  Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord 
(1). Kooli õppekava uuendamine või täiendamine toimub algatustaotluse alusel, mis tuleb  esitada 
kooli direktorile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis koos ettepanekute ja põhjendustega. 
Kooli õppekava uuendamist ja täiendamist võib taotleda iga asjast huvitatud isik. Kui kooli 
õppekava uuendamise või täiendamise vajadus on tingitud muudatustest õigusaktides, siis algatab 
kooli põhimääruse muutmise kooli direktor.  

(2). Kui esitatud taotlus on asjakohane, siis kutsub direktor kokku õppekava uuendamise ja 
täiendamise töörühma, kes otsustab õppekava uuendamise või täiendamise vajaduse ning positiivse 
otsuse korral valmistab ette kooli õppekava muudatused. Kooli õppekava muudatused tuleb 
töörühmal ette valmistada kooli õppekava uuendamise või täiendamise eelnõuna. Kooli õppekava 
uuendamise või täiendamise eelnõu peab olema kooskõlas kehtiva õigusega.  

(3). Kooli õppekava uuendamise või täiendamise eelnõu esitamine enne selle kehtestamist 
arvamuse saamiseks hoolekogule, õppenõukogule, õpilasesindusele  

(4) Kooli direktor esitab kooli õppekava uuendamise või täiendamise eelnõu enne kehtestamist 
arvamuse andmiseks hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Kooli direktor vaatab 
hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu arvamused läbi. Kui hoolekogu, õpilasesindus või 
õppenõukogu on leidnud, et kavandatavad õppekava muudatused on vastuolus kehtiva õigusega, 
siis kutsub direktor kokku õppekava uuendamise ja täiendamise töörühma, kes viib kooli õppekava 
muudatused vastavusse kehtiva õigusega.  

(5). Tulenevalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest“ § 17 lõikest 2 on kooli õppekava 
kehtestajaks kooli direktor. Kooskõlas „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 71 lõikega 3, toimub 

17 



kooli õppekava kehtestamine käskkirjaga. Kui kooli direktor jätab kooli õppekava muudatused 
kehtestamata, siis algab kooli õppekava uuendamise või täiendamise protsess algusest peale.  

(6) Kool avalikustab, tulenevalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 69 lõikes 1 sätestatud 
nõudest, kooli õppekava koos muudatustega kooli veebilehel ja loob kooli raamatukogus 
võimalused kooli õppekavaga tutvumiseks.  
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