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ÜLDOSA 

1. Üldsätted 

1.1. Narva-Jõesuu Kooli (edaspidi kool) õppekava on koostatud „Põhikooli ja gümnaasiumi 

seaduse“ (edaspidi PGS), Vabariigi Valitsuse 06. jaanuaril 2011. a. määruse nr 1 „Põhikooli riiklik 

õppekava“ (edaspidi PRÕK), Vabariigi Valitsuse 16. detsembril 2010. a. määruse nr 182 “Põhikooli 

lihtsustatud riiklik õppekava“ (edaspidi PLRÕK), ja Vabariigi Valitsuse 20. oktoobri 2011. a. määruse 

nr 136 „Laste liikluskasvatuse kord“ (edaspidi LLKK) alusel.  

1.2. Kooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, milles on välja toodud 

kooli eripärast tulenevad valikud riiklike õppekavade raames.  

1.3. Küsimustes, mis ei ole kooli õppekavas sätestatud, lähtutakse PGSist, PRÕKist ja PLRÕKist. 

Kooli õppekava koostamisel on arvestatud piirkonna ja kogukonna vajadusi, õpilase vanemate või 

eestkostjate (edaspidi vanem) ja õpilaste soove ning vaimseid ja materiaalseid ressursse.  

1.4. Kooli õppekava koosneb üldosast ja ainekavadest. 

 

2. Narva-Jõesuu Kooli väärtused ja eripära, õppe- ja 

kasvatuseesmärgid 

Visioon :  Narva-Jõesuu Kool on isikupära arvestav turvaline õpi- ja töökeskkond. Kooli lõpetajatel 

on mitmekeelsete iseseisvate õppijatena avarad võimalused edasistes õpingutes ja tööturul ning 

nad väärtustavad oma etnilist identiteeti ja emakeelt. Narva-Jõesuu Kool on mitmekeelne ja –

kultuuriline kool, kus üheks õppeviisiks on keelekümblus.  

Narva-Jõesuu Koolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Kool aitab kaasa õpilaste kasvamisele 

loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates 

rollides. Kooli lõpetajad on võimelised edukalt lõimuma eesti ühiskonnas, säilitades oma 

rahvusliku identiteedi. 

Narva-Jõesuu Koolis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus tagada põhikooli õpilase eakohane 

tunnetuslik, kõlbeline, füüsiline ja sotsiaalne areng ning tervikliku maailmapildi kujunemine. 

Narva-Jõesuu Koolis on loodud põhikooli õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja 

arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise 

mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse 

ja kultuurilise identiteedi kujunemist. 

Narva-Jõesuu Kool aitab õpilasel jõuda selgusele oma huvides, kalduvustes ja võimetes ning tagab 

valmisoleku õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvas õppes. Narva-Jõesuu 
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Kooli lõpetanud noorukil on arusaam oma tulevastest rollidest perekonnas, tööelus, ühiskonnas ja 

riigis. 

Narva-Jõesuu Kool seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, seepärast 

pööratakse  õpetuses ning kasvatuses erilist tähelepanu eesti keele õppele. 

Narva-Jõesuu Kool on ennekõike kogukonnakooliks elukohajärgsetele õpilastele. 

Teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine toimub kogu 

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

ühistoime tulemusena. 
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3. Õppekorraldus 

3.1. Narva – Jõesuu Kooli õppe ja kasvatusprotsessi korraldamine on kajastatud kooli 

õppekavas, toetudes PRÕK-i sätetele. 

Õppe korraldamisel lähtub kool põhimõttest, mille kohaselt õpilase liikumisel klassist 

klassi ja ühelt kooliastmelt teisele ei ole kooli õppekavast lähtuvaid takistusi. 

 

3.1.1. Õppeaasta kestab 1.septembrist järgmise aasta 31. augustini. 

3.1.2.  Õppeaasta koosneb õppe- ja eksamiperioodist ja koolivaheaegadest. 

3.1.3. Õppe- ja eksamiperioodid ning koolivaheajad määrab haridusminister oma 

määrusega. 

3.1.4. Õppeperioodides on kokku vähemalt 175 õppepäeva. Lõpuklassis on õppeperioodis 

kokku vähemalt 185 õppepäeva. Lõpueksami toimumise päeval ja vähemalt kahel 

päeval enne seda õppetunde ei toimu. Lõpueksami toimumise päev ja sellele 

eelnevad kaks päeva arvatakse õppepäevade hulka. 

3.1.5. Nädalas on viis õppepäeva. Õppetunni kestus on 45 minutit. Vahetunni pikkus on 

vähemalt 10 minutit (söögivahetunnid 20 minutit). Õppepäeva algus, vahetundide 

pikkus määratakse kindlaks kooli kodukorraga, mida võib muuta kehtestatud korras. 

3.1.6. Õpetamine on organiseeritud järgmiselt: 

3.1.6.1. suurem osa õppeaineid õpitakse terve klassiga kogu õppeaasta vältel 

traditsioonilises tunnisüsteemis; 

3.1.6.2. õpet võib korraldada ka väljaspool kooli ruume (sealhulgas kooliõues, 

looduses, muuseumides, arhiivides, keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes ja 

asutustes) ning virtuaalses õppekeskkonnas; 

3.1.6.3. väljaspool kooli toimuvat õpet reguleerib kooli direktori poolt 

kinnitatud õppekäikude korraldamise kord ja ainekavad; 

3.1.6.4. Kehalise kasvatuse tunnid I kuni IX klassini viiakse läbi terve klassiga; 

kehalise kasvatuse tunnid viiakse läbi kooli võimla, kooli spordiväljakul, linnas 

asuvas ujumisbasseinis, pargis või mere kaldal. 

3.1.6.5. tööõpetus I kooliastmes viiakse läbi terve klassiga. Alates II 

kooliastmest moodustatakse õpilaste soovide ja huvide põhjal õpperühmad, 

millesse jagunedes on õpilastel võimalus valida õppeaineks kas käsitöö ja 

kodundus tehnoloogiaõpetus. See aitab kaasa soolise võrdõiguslikkuse 
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edendamisele ja annab nii poistele kui tüdrukutele vajalikul määral teadmisi ja 

oskusi nii tehnoloogiaõpetuse kui kodunduse ja käsitöö alal. Vähemalt 10% 

õppeks vahetavad õpilased õpperühmad nii, et tehnoloogiaõpetuse asemel 

kodundus ja käsitöö ja vastupidi. 

3.1.7. Õpilase õppeainete nädalakoormus määratakse kindlaks kooli õppekavaga. 

Õpilase nädala õppetundide piirkoormus, mis on lubatud põhikoolis: 

1.klassis 20 tundi 

2.klassis 23 tundi 

3 - 4. klassis 25 tundi 

5. - klassis 28 tundi 

6. - 7. Klassis 30 tundi 

8. - 9. klassis 32 tundi 

 

Ainetundide jaotus klassiti on määratud tunnijaotusplaanis. 
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Tunnijaotusplaan  
2020/2021. õa  

Õppeaine I kooliaste II kooliaste III kooliaste 

 1 kl. 2 kl. 3 kl.  4 kl. 5 kl. 6 kl.  7 kl. 8 kl. 9 kl.  

Vene keel 4 4 4 12 5 3 3 11 2 2 2 6 

Kirjandus - - - - - 1 2 3 2 1 2 5 

Eesti kirjandus      1(e.k.)  1 1(e.k.)   1 

Eesti keel 5 4 4 13 4 4 4 12 4 4 4 12 

A - võõrkeel - - 3 3 3 3 3 9 3 3 3 9 

Matemaatika 3 3 4 10 4 4 5 13 5 4 4 13 

Loodusõpetus 1(e.k.) 1(e.k) 1(e.k.) 3 2(e.k.) 2(e.k.) 3(e.k.) 7 2(e.k.) - - 2 

Geograafia - - - - - - - - 1 2 2 5 

Bioloogia - - - - - - - - 1 2 2 5 

Keemia - - - - - - - - - 2 2 4 

Füüsika - - - - - - - - - 2 2 4 

Ajalugu - - - - - 1(e.k.) 2(e.k.) 3 2(e.k.) 2(e.k.) 2(e.k.) 6 

Inimeseõpetus - 1(e.k.) 1(e.k.) 2 - 1(e.k.) 1(e.k.) 2 1(e.k.) 1(e.k.) - 2 

Ühiskonnaõpetus - - - - - - 1(e.k.) 1 - - 2(e.k.) 2 

Muusika 2 (e.k.) 2 (e.k.) 2 (e.k.) 6 2 (e.k.) 1 (e.k.) 1 (e.k.) 4 1 1 1 3 

Kunst 1(e.k.) 1(e.k.) 1(e.k.) 3 1(e.k.) 1(e.k.) 1(e.k.) 3 1(e.k.) 1(e.k.) 1 (e.k.) 3 

Tööõpetus 2(e.k.) 2(e.k.) 2(e.k.) 6 1(e.k.) 2(e.k.) 2 (e.k.) 5 2(e.k.) 2(e.k.) 1 5 

Kehaline kasvatus 2(e.k.) 3(e.k.) 3(e.k.) 8 3(e.k.) 3(e.k.) 2(e.k.) 8 2(e.k.) 2(e.k.) 2(e.k.) 6 

             

Valikained             

Inglise keel  2  2  1       

Karjääriõpetus             

Uurimistöö alused             

Informaatika          1   

 20 23 25  25 28 30  30 32 32  
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Lihtsustatud õppe tunnijaotusplaan  
2020/2021. õa  

Õppeained/klassid    1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl. 

Vene keel 7 9 8 8 7 6 6 6 6 

Eesti keel teise keelena   2 2 2 2 2 2 2 

Inglise keel     2 2 2 2 0 

Matemaatika 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

Loodusõpetus 1 1 2 2 2 4 4 4 4 

Ajalugu      1 2 2 1 

Inimeseõpetus 1 1 1 2 2 2 2 2 1 

Muusikaõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kunstiõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kehaline kasvatus 2 3 3 2 2 2 2 2 2 

Tööõpetus 2 2 2 2 4 4 4 5 7 
valikõppeained     2 2 2 2 2 

Kõne eesti keel     2 2 2 1 1 

Inglise keel         1 

arvutiõpetus        1  

nädalakoormus 20 23 25 25 28 30 30 32 32 

 

 

Lihtsustatud õppel olevad õpilased õpivad eraldi rühmades/klassides. 

Lihtsustatud õppel olevate õpilaste õpe toimub vene keeles. 

Lisaks keeletundidele õpetatakse eesti keelt teise keelena lõimituna teiste õppeainetega. Toimub praktiline kõnearendus läbi olulisemate 

fraaside kasutama õppimise. 
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3.1.8. Kohustuslikud ja valikõppeained 

Põhikooli õppekavas on esitatud järgmised kohustuslike õppeainete ainekavad: 

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

  võõrkeeled: A-võõrkeel (lisa 2), eesti keel, kui teine keel (lisa 3); 

  matemaatika: matemaatika (lisa 4); 

  loodusained: loodusõpetus (lisa 5), bioloogia (lisa 6), geograafia (lisa 7),füüsika (lisa 8), 

keemia (lisa 9); 

  sotsiaalained: inimeseõpetus (lisa 10), ajalugu (lisa 11), ühiskonnaõpetus (lisa 12); 

  kunstiained: muusika (lisa 13), kunst (lisa 14); 

  tehnoloogia: tööõpetus (lisa 15), käsitöö ja kodundus (lisa 16), tehnoloogiaõpetus (lisa17); 

  kehaline kasvatus: kehaline kasvatus (lisa 18). 

  valikainena informaatika (lisa 19) 

              Inglise keel valikainena on inglise keele ainekava koosseisus. 2 klassis 2 tundi ja 5 klassis 1 

tund. 

 

3.1.9. Kooli õppekavas, võrrelduna riikliku õppekavaga, õppeainete nimetustes, muutusi ei 

ole. Õppeainete õppemahtudes on erisused lähtudes PRÕK § 15 (5). Esimeses 

kooliastmes on suurendatud eesti keele tundide arvu ja vähendatud vene keele 

tundide arvu alljärgnevalt: 

 1 klass  5 tundi eesti keelt. Suurendatud vene keele arvelt 3 tunni võrra 

 2 klass 4 tundi eesti keelt. Suurendatud vene keele arvelt 2 tunni võrra 

 3 klass 4 tundi eesti keelt. Suurendatud vene keele arvelt 2 tunni võrra 

Soovime anda õpilastele tugevama põhja osaliselt eestikeelseks aineõppeks. 

Vastavalt kooli põhimäärusele on kooli õppekeeleks vene keel. Õppetöö toimub ka osaliselt eesti 

keeles. Iga-aastases tunnijaotusplaanis tähistatake eesti keeles antavaid tunde tähisega (e.k.).  

Tundide andmisel eesti keeles kasutatakse keelekümbluse metoodikaid. 

A-võõrkeeleks on koolis valitud inglise keel. 

 
3.1.10. Keelekümbluse eesmärgid: 

 

 eesti keele kõrge funktsionaalne oskus (lugemisel, kirjutamisel, rääkimisel, kuuldust 
arusaamisel); 

 vene keele valdamine eakohasel tasemel; 

 õppekavale vastavate õpitulemuste saavutamine kõigis õppeainetes; 

 eesti ja vene kultuuride mõistmine ning väärtustamine; 

Keelekümblusklassides teadmiste omandamine on muudetud eluliseks ja mõttekaks 
tegevuseks, sidudes selle õpilase huvide ja kogemustega väljaspool kooli.  
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3.1.11. 1-4 klassi õpilastele luuakse vanemate sooviavalduse alusel pikapäevarühm. 

Kooli director kehtestab pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava, määratledes 

aja koduste õppeülesannete täitmiseks, puhkuseks värskes õhus ja huvitegevusteks.   

3.1.12. Sõltuvalt õpilase hariduslikest erivajadustest, võib põhikoolis määrata 

õpilasele individuaalse õppekava:  

3.1.12.1. Individuaalses õppekavas on fikseeritud eriliste hariduslike 

vajadustega õpilasele ette nähtud muutused või täpsustused ainekavas, mis 

puudutavad õppeaega, õppesisu või õpitulemusi. Muudatused 

kooskõlastatakse lapsevanemaga. 

3.1.12.2.    Lähtudes õpilase vajadustest, kasutatakse töös õpilastega 

individuaalset lähenemist (individuaalsed õppekavad nõrkadele õpilastele ja töö 

tugevate õpilastega), sel juhul on tähelepanu keskendatud probleemsetele 

teemadele.  

3.1.12.3.  Kui muudatused või parandused toovad endaga kaasa 

nädalakoormuse või õppetöö intensiivsuse olulise kasvu või alanemise võrreldes 

riikliku või kooli õppekavaga koostatakse individuaalõppekava. 

3.1.12.4. Juhtudel, mis on seotud õpilase tervisega, tema erilise füüsilise või 

psüühhilise seisundiga ja vastava meditsiiniasutuse soovituse olemasolul, kool 

võimaldab õpilasele koduõppe. 

3.1.12.5. - Õpilane võib vanemate taotlusel õppida kodus. Vanemate taotlusel 

kodust õppetööd korraldab ja rahastab vanem. Lapsevanem kooskõlastab 

õppetöö korralduse kooliga. 

3.1.13. Õpilase arengu toetamiseks viiakse nendega läbi vähemalt üks kord 

õppeaasta jooksul arenguvestlus, mille alusel määratakse edasised õppe- ja arengu 

eesmärgid. Arenguvestluste tingimused ja korra kehtestab direktor. 

3.1.14.  Koolis on õpilaste tugisüsteem, mis kaasab: 

 psühholoogi 

 logopeedi  

 sotsiaalpedagoogi 

 eripedagoogi 

  Tugispetsialistid viivad läbi monitooringuid õpilastega erinevatel teemadel. Annavad soovitusi 

aineõpetajatele, klassijuhatajatele ja lapsevanematele monitooringu tulemuste analüüsi põhjal. 

Tugispetsialistid reguleerivad konkreetsele õpilasele keskendatud õppetööga seotud 

õppeprotsessi tegevust. 
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3.1.13. Õpilaste ajalise mahajäämuse olemasolu likvideerimiseks eeldatavate 

tulemuste saavutamisel kasutatakse diferentseeritud lähenemist nii 

õppemeetoditele kui ka hindamisele, samuti täiendavat pedagoogilist 

konsulteerimist peale õppetunde. 

 

3.2. Õppe ja kasvatuse rõhuasetused 

3.2.1. Õppe ja kasvatuse rõhuasetused I kooliastmes 

3.2.1.1. Esimeses klassis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks õpilaste 

kohanemine  koolieluga,  turvatunde ja eduelamuste kogemine ning 

valmisoleku kujunemine edasiseks  edukaks õppetööks. Õpilaste koolivalmidus 

ja võimed on erinevad, seetõttu diferentseeritakse õppeülesandeid ja nende 

täitmiseks kuluvat aega. 

Esimeses kooliastmes keskendutakse: 

 kõlbeliste tõekspidamiste ning heade käitumistavade tundmaõppimisele ja 

järgimisele; 

 positiivse suhtumise kujunemisele koolis käimisesse ja õppimisesse; 

 õpiharjumuse ja -oskuste kujundamisele ning püsivuse, iseseisvuse ja 

eesmärgistatud töö oskuste   ning valikute tegemise oskuste arendamisele; 

 eneseväljendusoskuse ja -julguse kujunemisele; 

  põhiliste suhtlemis- ja koostööoskuste omandamisele, sealhulgas üksteist toetavate 

ja väärtustavate suhete kujunemisele õpilaste vahel; 

 õpiraskuste äratundmisele ning tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele. 

3.2.1.2. Õpetaja olulisim ülesanne on toetada iga õpilase eneseusku ja 

õpimotivatsiooni. 

3.2.1.3. Õppetöö korraldamise alus võib esimeses kooliastmes olla 

üldõpetuslik tööviis. Sõltuvalt õpilaste ettevalmistusest võib kasutada ka 

aineõpetuslikku tööviisi või üld- ja aineõppe kombineeritud varianti. 

3.2.2. Õppe ja kasvatuse rõhuasetused II kooliastmes 

3.2.2.1. Teises kooliastmes on õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks 

vastutustundlike ja iseseisvate õpilaste kujunemine. Õppetöös on oluline 

äratada ja säilitada õpilaste huvi õppekavaga hõlmatud teadmis- ja 

tegevusvaldkondade vastu.  
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  Teises kooliastmes keskendutakse:  

 õpimotivatsiooni hoidmisele ja tõstmisele, seostades õpitut praktikaga ning 

võimaldades õpilastel teha valikuid, langetada otsuseid ja oma otsuste eest 

vastutada; 

 huvitegevusvõimaluste pakkumisele; 

 õpilaste erivõimete ja huvide äratundmisele ning arendamisele; 

 õpiraskustega õpilastele tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele. 

3.2.2.2. Õpetuses rakendatakse mitmekesiseid tööviise ja ülesandeid, mis 

võimaldavad murdeikka jõudvatel õpilastel teha iseseisvaid valikuid ja seostada 

õpitut praktilise eluga ning aitavad toime tulla õpilaste individuaalselt erineva 

arenguga, nende muutuvate suhete ja tegutsemisega uutes rollides. 

3.2.3. Õppe ja kasvatuse rõhuasetused III kooliastmes 

Kolmandas kooliastmes on õppe ja kasvatuse põhitaotlus aidata õpilastel kujuneda 

vastutustundlikeks ühiskonnaliikmeteks, kes igapäevaelus iseseisvalt toime tulevad ning suudavad 

oma huvidele ja võimetele vastavat õpiteed valida.  

Kolmandas kooliastmes keskendutakse: 

 õpimotivatsiooni hoidmisele; 

 õppesisu ja omandatavate oskuste seostamisele igapäevaeluga ning nende 

rakendatavuse tutvustamisele tulevases tööelus ja jätkuõpingutes; 

 erinevate õpistrateegiate teadvustatud kasutamisele ning enesekontrollimise 

oskuse arendamisele; 

 pikemaajaliste õppeülesannete (sealhulgas uurimuslike õppeülesannete) 

planeerimisele, eesmärkide püstitamisele ja oma tulemuste hindamisele; 

 õpilaste erivõimete ja huvide arendamisele; 

 õpilaste toetamisele nende edasiste õpingute ja kutsevalikute tegemisel. 

3.3. Pädevused ja nende kujunemine Narva-Jõesuu Koolis 

3.3.1. Pädevused ja nende kujundamine 

Pädevus on asjakohaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis tagab suutlikkuse teatud 

tegevusalal või -valdkonnas tulemuslikult toimida. Pädevused jagunevad üld- ja valdkonna-

pädevusteks. Narva-Jõesuu Kooli õppekava taotleb õpilastel nii üldpädevuste kui ka valdkonna-

pädevuste kujundamist. 

3.3.2. Üldpädevused 
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 Üldpädevused on aine- ja valdkonnaülesed pädevused, mis on väga olulised inimeseks ja 

kodanikuks kasvamisel.  

Üldpädevused on: 

 kultuuri- ja väärtuspädevus  

 sotsiaalne ja kodanikupädevus  

 enesemääratluspädevus  

  õpipädevus  

 suhtluspädevus  

 matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus  

  ettevõtlikkuspädevus  

 digipädevus 

 

3.3.3. Kultuuri- ja väärtuspädevus on kujunenud, kui õpilane on tõendanud oma 

suutlikkust: 

 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. 

Õpetaja ülesanne on õpilastele eakohaselt tundides läbi arutada päevakajalised sündmused või 

ühiskonnas ja maailmas esiplaanil olevad aktuaalsed küsimused. Arutelusid läbi viies peab õpetaja 

käsitlema mingi sündmuse, nähtuse või seisukoha erinevaid tahke, demonstreerides sallivuse 

aluseks olevat mõtteviisi.  

Teiste loomingu väärtustamisel õpetatakse õpilastele  vältima plagiaati referaatide koostamisel. 

Korrektse viitamissüsteemi kasutamist referaatide koostamisel jälgivad kõik õpetajad alates 

esimesest kooliastmest. 

Õpilastes kujundatakse ilumeelt koolis valitseva esteetilise õpikeskkonna kaudu. Jälgitakse ka 

põhimõtet, et teistele esitatud kirjalikud tööd peavad olema korrektselt ja esteetiliselt 

vormistatud. 

 

3.3.4. Sotsiaalne ja kodanikupädevus on kujunenud, kui õpilane on tõendanud oma 

suutlikkust: 

 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. 
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Vastutustunde kujundamine toimub kokkulepete sõlmimise ja kokkulepetest kinnipidamise 

jälgimise teel. Oluline  on õpetaja asjakohane suhtlemine, kannatlikkus asju läbi rääkida ning 

järjekindlus jälgida kokkulepetest kinnipidamist. 

Demokraatliku mõtteviisikujundamine õpilastes toimub igapäevase õppe- ja kasvatusprotsessi 

korralduse kaudu. Õpilased peavad veerandi alguses teadma, mida õpitakse, millised on 

oodatavad õpitulemused, kuidas toimub hindamine ning millised on hindamiskriteeriumid. Kõik 

muutused õppeprotsessi käigus arutatakse õpilastega läbi. Välistatud on ootamatud kokkuvõtvad 

hindamised. 

Kõikides õppeainetes  pööratakse tähelepanu koostööoskuste arendamisel meeskonnas 

töötamisel. 

3.3.5. Enesemääratluspädevus on kujunenud,  kui õpilane on tõendanud oma suutlikkust: 

 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. 

Läbiviidavad arenguvestlused põhinevad õpilaste eneseanalüüsil. 

3.3.6. Õpipädevus on kujunenud, kui õpilane on tõendanud oma suutlikkust: 

 organiseerida õppekeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet;  

 planeerida õppimist ning seda plaani järgida; 

 kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja  valdkonnas tulemusl strateegiaid 

erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; 

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

edasiõppimise vajadust.  

Kõikides õppeainetes keskendutakse funktsionaalse lugemisoskuse arendamisele. Eelkõige 

kujundatakse õpilastel oskusi leida informatsiooni. 

Õpiraskuse esinemisel koostatakse õpilase ja õpetaja koostöös õpilasele kirjalik individuaalne 

arenguplaan raskustest ülesaamiseks. 

Kõikidel õpilastel on võimalik õpetaja konsultatsiooniajal saada täiendavat õpiabi.  

 

3.3.7. Suhtluspädevus on kujunenud, kui õpilane on tõendanud oma suutlikkust: 

 ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid, 

oma seisukohti esitada ja põhjendada; 
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  lugeda ja mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust, kirjutada eri liiki tekste, 

kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili;  

 väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt. 

 

Koolis on õpilastel võimalik kasutada õigekeelsussõnaraamatuid ja võõrsõnade leksikoni. Õpetajad 

suunavad õpilasi neid järjekindlalt kasutama. 

Tähelepanu pööratakse õpilase esinemisealase pädevuse kujundamisele. Õpilasi tuleb juhendada 

ja toetada nii, et nad on valmis ise esinema. 

Õpilastes kujundatakse oskust anda kaasõpilastele konstruktiivset kirjalikku ja suulist tagasisidet. 

Tagasiside andmine toimub õpetaja juhendamisel. 

3.3.8. Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus on kujunenud, kui 

õpilane on tõestanud: 

 suutlikkust kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid, meetodeid koolis ja 

igapäevaelus;  

 suutlikkus kirjeldada ümbritsevat maailma loodusteaduslike mudelite ja 

mõõtmisvahendite abil ning teha tõenduspõhiseid otsuseid; 

 mõista loodusteaduste ja tehnoloogia olulisust ja piiranguid; kasutada uusi 

tehnoloogiaid eesmärgipäraselt; 

 

3.3.9. Ettevõtlikkuspädevus on kujunenud, kui õpilane on tõendanud oma suutlikkust: 

 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. 

 

Tundides kasutatakse kogemisõppel põhinevaid aktiivõppe meetodeid, mis võimaldavad 

simuleeritud olukordades ennast proovile panna ja õpitud teadmisi ja oskusi rakendada. 

Tunnivälised üritused kavandatakse projektipõhisena, kuhu kaasatakse õpilased ning järgitakse 

kõiki projektijuhtimise reegleid. 

 

3.3.10. Digipädevus on kujunenud, kui õpilane on täendanud oma suutlikkust 

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, 
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suhelda ja teha koostööd erinevates digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna 

ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; 

järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus. 

 
3.3.11. Üldpädevused täpsustatakse Narva-Jõesuu Kooli õppekavas kooliastmeti 

 

3.3.11.1. I kooliaste – 1.-3. klass;  

Esimese kooliastme lõpus õpilane: 

 peab lugu oma perekonnast, klassist ja koolist; on viisakas, täidab lubadusi; teab, et 

kedagi ei tohi naeruvääristada, kiusata ega narrida; oskab kaaslast kuulata, teda 

tunnustada; 

 tahab õppida, tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab õppida üksi ning 

koos teistega, paaris ja rühmas, oskab jaotada aega õppimise, harrastustegevuse, 

koduste kohustuste ning puhkamise vahel; 

  teab oma rahvuslikku kuuluvust ning suhtub oma rahvusesse lugupidavalt; 

 oskab end häälestada ülesandega toimetulemisele ning oma tegevusi ülesannet 

täites mõtestada; oskab koostada päevakava ja seda järgida; 

 suudab tekstidest leida ja mõista seal sisalduvat teavet (sealhulgas andmeid, 

termineid, tegelasi, tegevusi, sündmusi ning nende aega ja kohta) ning seda 

suuliselt ja kirjalikult esitada; 

 mõistab ja kasutab õpitavas võõrkeeles igapäevaseid äraõpitud väljendeid ja 

lihtsamaid fraase; 

  arvutab ning oskab kasutada mõõtmiseks sobivaid abivahendeid ja mõõtühikuid 

erinevates eluvaldkondades eakohaseid ülesandeid lahendades; 

 käitub loodust hoidvalt; 

 oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab 

esemeid ja nähtusi võrrelda, ühe-kahe tunnuse alusel rühmitada ning lihtsat plaani, 

tabelit, diagrammi ja kaarti lugeda; 

 oskab kasutada lihtsamaid arvutiprogramme ning kodus ja koolis kasutatavaid 

tehnilisi seadmeid; 

  austab oma kodupaika, kodumaad ja Eesti riiki, tunneb selle sümboleid ning täidab 

nendega seostuvaid käitumisreegleid; 

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

eneseväljendusest ja tegevusest; 

 hoiab puhtust ja korda, hoolitseb oma välimuse ja tervise eest ning tahab olla terve; 

 oskab ohtlikke olukordi vältida ja ohuolukorras abi kutsuda, oskab ohutult liigelda; 

 teab, kelle poole erinevate probleemidega pöörduda, ning on valmis seda tegema 

3.3.11.2. II kooliaste – 4.-6.klass 
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Teise kooliastme lõpus õpilane: 

 hindab harmoonilisi inimsuhteid, mõistab oma rolli pereliikmena, sõbrana, 

kaaslasena ja õpilasena; peab kinni kokkulepetest, on usaldusväärne ning vastutab 

oma tegude eest; 

 oskab keskenduda õppeülesannete täitmisele, oskab suunamise abil kasutada 

eakohaseid õpivõtteid (sealhulgas paaris- ja rühmatöövõtteid) olenevalt 

õppeülesande iseärasustest; 

 väärtustab oma rahvust ja kultuuri teiste rahvuste ning kultuuride seas, suhtub 

inimestesse eelarvamusteta, tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi 

ning mõistab kompromisside vajalikkust; 

 oskab oma tegevust kavandada ja hinnata ning tulemuse saavutamiseks vajalikke 

tegevusi valida ja rakendada, oma eksimusi näha ja tunnistada ning oma tegevust 

korrigeerida; 

  oskab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, teab oma tugevaid ja nõrku 

külgi ning püüab selgusele jõuda oma huvides; 

 oskab mõtestatult kuulata ja lugeda eakohaseid tekste, luua eakohasel tasemel 

keeleliselt korrektseid ning suhtlussituatsioonile vastavaid suulisi ja kirjalikke tekste 

ning mõista suulist kõnet; 

  tuleb vähemalt ühes võõrkeeles toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis 

nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel; 

 on kindlalt omandanud arvutus- ja mõõtmisoskuse ning tunneb ja oskab 

juhendamise abil kasutada loogikareegleid ülesannete lahendamisel erinevates 

eluvaldkondades; 

 väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida 

loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse 

uurimisest; 

 oskab kasutada arvutit ja internetti suhtlusvahendina ning oskab arvutiga 

vormistada tekste; 

  oskab leida vastuseid oma küsimustele, hankida erinevatest allikatest vajalikku 

teavet, seda tõlgendada, kasutada ja edastada; oskab teha vahet faktil ja 

arvamusel; 

 tunnetab end oma riigi kodanikuna ning järgib ühiselu norme; 

väärtustab kunstiloomingut ning suudab end kunstivahendite abil väljendada; 

 väärtustab tervislikke eluviise, on teadlik tervist kahjustavatest teguritest ja 

sõltuvusainete ohtlikkusest; 

  on leidnud endale sobiva harrastuse ning omab üldist ettekujutust töömaailmast. 

  

3.3.11.3. III kooliaste – 7.-9. klass. 

Kolmanda kooliastme lõpus õpilane:  
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 tunneb üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid, ei jää 

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

 tunneb ja austab oma keelt ja kultuuri ning aitab kaasa eesti keele ja kultuuri 

säilimisele ja arengule. Omab ettekujutust ja teadmisi maailma eri rahvaste 

kultuuridest, suhtub teistest rahvustest inimestesse eelarvamustevabalt ja 

lugupidavalt; 

 on teadmishimuline, oskab õppida ja leida edasiõppimisvõimalusi, kasutades 

vajaduse korral asjakohast nõu; 

 on ettevõtlik, usub iseendasse, kujundab oma ideaale, seab endale eesmärke ja 

tegutseb nende nimel, juhib ja korrigeerib oma käitumist ning võtab endale 

vastutuse oma tegude eest; 

 suudab end olukorda ja suhtluspartnereid arvestades kõnes ja kirjas selgelt ja 

asjakohaselt väljendada, mõista ja tõlgendada erinevaid tekste, tunneb ja järgib 

õigekirjareegleid; 

 valdab vähemalt üht võõrkeelt tasemel, mis võimaldab igapäevastes olukordades 

suhelda kirjalikult ja suuliselt ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid tekste; 

 suudab lahendada igapäevaelu erinevates valdkondades tekkivaid küsimusi, mis 

nõuavad matemaatiliste mõttemeetodite (loogika ja ruumilise mõtlemise) ning 

esitusviiside (valemite, mudelite, skeemide, graafikute) kasutamist; 

 mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning 

elab ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes; 

  oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke 

seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi; 

 suudab tehnikamaailmas toime tulla ning tehnikat eesmärgipäraselt ja võimalikult 

riskita kasutada; 

  on aktiivne ja vastutustundlik kodanik, kes on huvitatud oma kooli, kodukoha ja riigi 

demokraatlikust arengust; 

 suudab väljendada ennast loominguliselt, peab lugu kunstist ja kultuuripärandist; 

 väärtustab ja järgib tervislikku eluviisi ning on füüsiliselt aktiivne; 

 mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt, on avatud enesearendamisele. 

 

Üldpädevuste kujundamine toimub Narva-Jõesuu Koolis kõigi õppeainete kaudu õppeprotsessis, 

samuti tunni- ja koolivälistes tegevustes ning nende kujunemist jälgitakse ja suunatakse õpetajate 

ning kooli ja kodu ühistöös. Üldpädevuste kujunemist õpilasel hinnatakse ja nende edasist 

arendamist kavandatakse individuaalselt iga-aastasel õpilasega läbiviidaval arenguvestlusel. 

Üldpädevuste kujundamiseks kavandatavad ülekoolilised või kooliastmeti toimuvad tegevused 

täpsustatakse kooli üldtööplaanis, iga konkreetse klassiga seotud tegevused aga klassijuhataja 

töökavas, arvestades kooli üldtööplaani.  

 

3.3.12. Valdkonnapädevused 
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 Lähedase eesmärgiseade ja õppesisuga õppeained moodustavad ainevaldkonna. Narva-Jõesuu 

Kooli õppekavas on järgmised ainevaldkonnad: 

 keel ja kirjandus; 

 võõrkeeled; 

 matemaatika; 

 loodusained; 

 sotsiaalained; 

 kunstiained; 

 tehnoloogia; 

 kehaline kasvatus.  

 

 Ainevaldkonna peamine eesmärk on vastava valdkonnapädevuse kujunemine, mida toetavad 

õppeainete eesmärgid ja õpitulemused. Valdkonnapädevuse kujunemist toetavad vastavalt 

võimalusele ka teiste ainevaldkondade õppeained ning tunni- ja kooliväline tegevus. 

Valdkonnapädevuste kujundamiseks kavandatavad ülekoolilised tegevused täpsustatakse kooli 

üldtööplaanis.  

 Ainekavades esitatakse nii kooliastmete õpitulemused kui ka õpitulemused õppeteemade 

läbimisel või osaoskuste kaupa. Klassiti lahti kirjutatud ainekavades määratletakse vastavas klassis 

taotletavad õpitulemused, mis toetavad valdkonnapädevuste kujunemist, ning nende 

saavutamiseks vajalik õppesisu ja -tegevus. Nende alusel koostab aineõpetaja töökava, mille ellu-

viimisega loob tingimused Narva-Jõesuu Kooli õppekavas määratud pädevuste 

saavutamiseks.Väärtushoiakuid väljendavaid õpitulemusi numbriliselt ei hinnata, vaid antakse 

nende saavutatuse kohta õpilasele sõnalist tagasisidet. 

 

3.4. Läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted Narva-Jõesuu Koolis 

 

3.4.1. Läbiv teema “Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” 

 

3.4.1.1. Läbiva teema” Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” käsitlemisega 

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. 

3.4.1.2. Õpilast suunatakse: 

 teadvustama oma huve, võimeid ja oskusi, mis aitavad kaasa adekvaatse 

enesehinnangu kujunemisele ning kutseplaanide konkreetsemaks muutumisele; 



20 

 

 arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö- ja otsustamisoskusi ning 

teabega ümberkäimise oskusi; 

 arendama oskust seada endale eesmärke ning tegutseda neid ellu viies süsteemselt; 

 kujundama valmisolekut elukestvalt õppida ja kutseotsuseid teha ning tundma 

haridus- ja koolitusvõimalusi; 

 tutvuma erinevate ametite ja elukutsetega, nende arenguga minevikus ja tulevikus, 

tundma õppima töösuhteid reguleerivaid õigusakte ning kodukoha 

majanduskeskkonda. 

 

3.4.1.3. Läbiva teema  käsitlemine  I kooliastmes aitab õpilasel kujundada 

positiivset hoiakut õppimisse ning toetab esmaste õpioskuste omandamist. 

Mänguliste tegevuste abil aidatakse õpilasel kujundada ning õppida tundma 

ennast  ja lähiümbruse töömaailma, tuginedes õpilase kogemustele 

igapäevaelust. Õpilasele tutvustatakse erinevaid tegevusalasid ja  ameteid, 

nende olulisust ning omavahelisi seoseid. 

3.4.1.4. Läbiva teema käsitlemine II kooliastmes keskendub õpilase 

sotsiaalsetele  ja toimetulekuoskustele, oma huvide ja võimete 

tundmaõppimisele ning arendamisele. Eesmärk on aidata õpilasel kujundada 

põhilisi õpioskusi, empaatiavõimet ning suhtlemis- ja  enesekontrollioskusi. 

Õpilasele tutvustatakse erinevaid elukutseid ja  töid ning nende seost inimeste 

individuaalsete eelduste ja huvidega. 

3.4.1.5. Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes keskendub õpilase võimete, 

huvide, vajaduste  ja hoiakute teadvustamisele, õpioskuste arendamisele ning 

esmaste kutsevalikutega seostamisele. Õpilasi juhitakse mõtlema oma 

võimalikele tulevastele tegevusvaldkondadele ning arutlema, millised eeldused  

ja võimalused on neil olemas, et oma soove ellu viia. Tähtis on käsitleda töö ja  

kutsega seotud stereotüüpseid suhtumisi kriitiliselt, et need ei muutuks õpilase 

tulevikuväljavaadete piirajateks.  Õpilasi teavitatakse erinevatest tööharjutamise 

võimalustest ning  julgustatakse neid kasutama.  Õpilasele  vahendatakse teavet 

edasiõppimisvõimaluste kohta ning luuakse võimalus saada kutsenõustamist. 

3.4.2. Läbiv teema “Keskkond ja jätkusuutlik areng” 

 

3.4.2.1. Läbiva teema “Keskkond ja jätkusuutlik areng”  käsitlemisega 

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. 
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3.4.2.2. Õpilast suunatakse: 

 aru  saama loodusest kui terviksüsteemist, inimese ja teda ümbritseva keskkonna 

vastastikustest seostest ning inimese sõltuvusest loodusressurssidest; 

  aru  saama inimkonna kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku, tehnoloogilise ja 

inimarengu erinevate tunnuste vastastikusest seotusest ning inimtegevusega 

kaasnevatest mõjudest; 

 väärtustama  bioloogilist (sealhulgas maastikulist) ja kultuurilist mitmekesisust ning 

ökoloogilist jätkusuutlikkust; 

 arutlema  keskkonnaprobleemide üle nii kodukoha, ühiskonna kui ka üleilmsel 

tasandil, kujundama isiklikke keskkonnaalaseid seisukohti ning pakkuma 

lahendusi keskkonnaprobleemidele; 

 võtma  vastutust jätkusuutiku arengu eest, kasutama loodussäästlikke ja 

jätkusuutlikku arengut toetavaid tegutsemisviise; hindama ning vajaduse korral 

muutma oma tarbimis-valikuid ja eluviisi. 

3.4.2.3. Läbiva teema käsitlemine I kooliastmes tugineb õpilase kogemustele, 

igapäevaelu nähtustele ning looduse vahetule kogemisele. Õppe ja  kasvatuse 

kaudu taotletakse õpilase keskkonnataju kujunemist, pööratakse tähelepanu 

kodu- ja kooliümbruse keskkonnaküsimustele ning tegutsemisviisidele, mille abil 

on keskkonnaprobleeme võimalik praktiliselt ära hoida ja lahendada. 

3.4.2.4. Läbiva teema käsitlemine II kooliastmes keskendub peamiselt 

koduümbruse ja  Eesti keskkonnaprobleemide käsitlemisele. Arendatakse tahet 

osaleda keskkonnaprobleemide ärahoidmises ja  lahendamises ning 

kujundatakse keskkonnaalast otsustamisoskust. Arendatakse säästvat suhtumist 

ümbritsevasse ja  elukeskkonna väärtustamist, õpitakse teadvustama end 

tarbijana ning toimima keskkonda hoidvalt. 

3.4.2.5. Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes keskendub kohalike ning 

globaalsete keskkonna-  ja inimarenguprobleemide käsitlemisele. Eesmärk on 

kujundada arusaama loodusest kui tervik-süsteemist, looduskeskkonna 

haprusest ning inimese sõltuvusest loodusvaradest  ja -ressurssidest. 

Õppemeetoditest  on kesksel kohal aktiivõppemeetodid, rühmatööd, 

juhtumiuuringud, arutelud ning rollimängud. Õpitavad teadmised, oskused  ja 

hoiakud loovad eeldused vastutustundliku ning säästva suhtumise kujunemiseks 

oma elukeskkonda ning eetiliste, moraalsete ja esteetiliste aspektide 

arvestamiseks igapäevaelu probleemide lahendamisel. 

 

3.4.3. Läbiv teema  “Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” 
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3.4.3.1. Läbiva teema “Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” käsitlemisega 

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. 

3.4.3.2. Õpilast suunatakse: 

 väärtustama  ühiselu demokraatlikku korraldamist, koostööd, kodanikualgatust ja 

vabatahtlikkusel põhinevat tegutsemist ning konfliktide rahumeelset ja 

vägivallatut lahendamist; 

 olema  algatusvõimeline ja ettevõtlik, kujundama isiklikke seisukohti ning neid 

väljendama; 

 tundma  õppima ja kaitsma enda ja teiste õigusi ning mõistma nendega kaasnevat 

vastutust ja kohustusi; 

 mõistma  avaliku, ettevõtlus- ja mittetulundussektori seoseid ning toimimist; 

 mõistma enda kui üksikisiku rolli ühiskonnas ning omandama oskusi osaleda 

otsustamisprotsessides; 

 mõistma ettevõtluse rolli ühiskonnas ning suhtuma positiivselt ettevõtlusse ja selles 

osalemisse. 

 

3.4.3.3. Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on keskne saada koostöö ja 

ühiste otsuste tegemise kogemusi. Selle viisid on õpilaste vabatahtlik tegevus, nt  

ühisürituste korraldamine vms. Lähtudes paikkonna võimalustest, tutvustatakse 

õpilasele kodukandi ettevõtteid, noorteühinguid ja teisi vabatahtlikke 

organisatsioone või huvirühmi, kes korraldavad kogukonnas üldkasulikke 

tegevusi, milles õpilased saavad osaleda. 

3.4.3.4. Läbiva teema käsitlemisel II kooliastmes on oluline toetada õpilase 

initsiatiivi ning pakkuda talle võimalusi ja abi ühisalgatusteks. Õpilasi 

innustatakse iseseisvalt tegutsema ühise eesmärgi nimel ning võtma sellega 

kaasnevat vastutust ja kohustusi. Oluline on suunata õpilasi leidma jõukohastele 

probleemidele loomingulisi lahendusi ning aidata neil kogeda koos tegutsemise 

kasulikkust ja vajalikkust. 

3.4.3.5. Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes keskendub ühiskonna eri 

sektorite (avaliku, tulundus- ja mittetulundussektori) toimimisele ning nende 

seostele. Tähtsal kohal on riigi demokraatliku valitsemise korraldus ning 

üksikisiku või huvirühma osalemis- ja mõjutamisvõimalused kohaliku ja 

ühiskonna tasandi otsuste tegemisel. Kodanikualgatuse ning vabatahtlikuna 

tegutsemise mõistmiseks ja motiveerimiseks ning ettevõtlikkuse arendamiseks 
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tutvustatakse õpilasele võimalusi osaleda tegevustes paikkonna hüvanguks ning 

teda julgustatakse neis tegevustes osalema. 

 

3.4.4. Läbiv teema  “Kultuuriline identiteet” 

 

3.4.4.1. Läbiva teema” Kultuuriline identiteet” käsitlemisega taotletakse 

õpilase kujunemist kultuuri-teadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa 

inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo 

vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud 

elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist 

mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis. 

3.4.4.2. Õpilast suunatakse: 

 mõistma ennast kultuuri kandjana, edasiviijana ja kultuuride vahendajana; 

 mõistma kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsust ühiskonna 

jätkusuutlikkuse kujundajana; 

 olema salliv ja suhtuma lugupidavalt teiste kultuuride esindajatesse ning nende 

tavadesse ja loomingusse, taunima diskrimineerimist; 

 tundma õppima ning väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripära, 

toetudes ühelt poolt erinevates õppeainetes õpitule ning seda üldistades, teiselt 

poolt ka omaalgatuslikult loetule, nähtule ja kogetule; 

 teadvustama ning tundma õppima mineviku ja nüüdisaja ühiskondade kultuurilist 

mitmekesisust; 

 omandama teadmisi kultuuride (sealhulgas eesti rahvuskultuuri) kujunemise ja 

vastastikku rikastavate mõjutuste kohta. 

3.4.4.3. Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on oluline pakkuda õpilasele 

võimalust osaleda oma kultuurikeskkonna tavades ja kogeda sellega seonduvaid 

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

on omased teatud kultuurile. Õppe ja kasvatusega kujundatakse meie 

kultuuriruumis üldiselt tunnustatud käitumisharjumusi, toetatakse uudishimu 

uue ja erineva suhtes ning positiivset suhtumist sellesse. Õpilaste erinevaid 

kogemusi kokku viies saavutatakse üldpilt oma kultuurist ja selle 

kokkupuudetest teiste kultuuridega. 

3.4.4.4. Läbiva teema käsitlemisel  II kooliastmes on tähtis kujundada 

positiivseid hoiakuid erinevate kultuuride ja inimeste suhtes ning vältida 

eelarvamusliku suhtumise kujunemist. Õpitakse respekteerima erisusi ja 

hindama neid kui kultuurilist mitmekesisust ning kultuuride vastastikuse 

rikastamise vahendit. Õppes ja kasvatuses leitakse võimalusi, kus õppija saab 
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rakendada oma teadmisi ja oskusi omakultuuri tutvustamiseks näiteks koolide ja 

rahvusvaheliste projektide kaudu. 

3.4.4.5. Läbiva teema käsitlemisel III kooliastmes on keskne aidata õpilasel 

mõista, et omaenda tugev kultuuriline identiteet toetab teda teistes kultuurides 

orienteerumisel. Õpilasele pakutakse erinevaid võimalusi omandada kogemusi 

ning süvendada teadmisi teistest kultuuridest, saada elamusi erinevatest kunsti- 

ja kultuurivaldkondadest, sealhulgas võimalust kaasa lüüa kohalike 

kultuurisündmuste ettevalmistamises ja läbiviimises. 

 

3.4.5. Läbiv teema  “Teabekeskkond” 

 

3.4.5.1. Läbiva teema “Teabekeskkond” käsitlemisega 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. 

3.4.5.2. Õpilast suunatakse: 

 mõistma vahetu ja vahendatu sarnasusi ning erinevusi; 

 valima sobivat suhtlusregistrit ning sidekanalit olenevalt olukorrast ja vajadusest; 

 määrama oma teabevajadusi ja leidma sobivat teavet; 

 kujundama tõhusaid teabeotsingumeetodeid, mis hõlmavad erinevaid teavikuid ja 

teabekeskkondi; 

 arendama kriitilise teabeanalüüsi oskust. 

3.4.5.3. Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on keskmes õpilase 

igapäevane teabekeskkond. Õpetaja abil ja kaaslaste toel harjutakse kirjeldama 

oma tegevust teabekeskkonnas. Õpilane  õpib mõistma temale suunatud 

teadete suhtluseesmärki ning eristama olulisi teateid ebaolulistest. Samuti 

harjub õpilane mõistma, millised seaduspärasused kehtivad privaatses  ja 

millised avalikus ruumis, sealhulgas internetis. Läbiva  teema rõhuasetused 

toetavad I kooliastmes inimeseõpetuse, emakeele ning teiste õppeainete kaudu 

toimuvat suhtlemisoskuste kujundamist. Õpilase  eakohast meediakasutust 

arvestades pööratakse rohkem tähelepanu visuaalsele meediale ning visuaalse 

teksti analüüsile. 

3.4.5.4. Läbiva teema käsitlemisel II kooliastmes on käsitluse keskmes 

avalikus ja privaatses ruumis toimimise seaduspärasused ning põhiliste 

kommunikatsiooniformaatide tundmaõppimine. Õpilane harjub internetis 

liikudes eristama avalikku ja isiklikku sfääri ning valima selle põhjal õiget 
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suhtlusviisi. Teise kooliastme jooksul harjutakse lugema ja kuulama uudist kui 

üht ajakirjanduse põhilist tekstiliiki, hindama selle kvaliteeti ning tuvastama 

uudises puuduvat teavet. 

3.4.5.5. Läbiva teema käsitlemisel  III kooliastmes õpitakse mõistma ja 

analüüsima meedia rolle ühiskonnas, sealhulgas majanduselus, ning kasutama 

meediat teabeallikana. Senisest olulisemaks muutub teabe usaldusväärsuse 

kriitiline hindamine, kuna õpilane hakkab leitud teavet järjest rohkem kasutama 

isiklike otsuste tegemiseks (nt õppimisvõimalusi valides). Õpetus ja kasvatus 

töös aitavad õpilasel mõista internetis leiduvaid võimalusi ja ohte ning ennast ja 

oma privaatsust kaitsta; iseseisev teabeotsing muutub õpilasele 

harjumuspäraseks. Läbiva  teema käsitlemine loob võimalused analüüsida 

meediaga seotud problemaatilisi olukordi (eraellu sekkumine, väärteabe 

edastamine, huvide kahjustamine, kallutatud teabe edastamine vms). 

 

3.4.6. Läbiv teema  “Tehnoloogia ja innovatsioon” 

 

3.4.6.1. Läbiva teema “Tehnoloogia ja innovatsioon” käsitlemisega 

taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid 

eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti 

muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas. 

3.4.6.2. Õpilast suunatakse: 

 omandama teadmisi tehnoloogiate toimimise ja arengusuundade kohta erinevates 

eluvaldkondades; 

 mõistma tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile, elukvaliteedile 

ning keskkonnale nii tänapäeval kui ka minevikus; 

 aru saama tehnoloogiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste uuenduste 

vastastikustest mõjudest ning omavahelisest seotusest; 

 mõistma ja kriitiliselt hindama tehnoloogilise arengu positiivseid ja negatiivseid 

mõjusid ning kujundama kaalutletud seisukohti tehnoloogia arengu ja selle 

kasutamisega seotud eetilistes küsimustes; 

 kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (edaspidi IKT) eluliste 

probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks; 

 arendama loovust, koostööoskusi ja algatusvõimet uuenduslike ideede 

rakendamisel erinevates projektides. 

3.4.6.3.  Läbiva teema käsitlemisel  I kooliastmes õpitakse tundma 

infotehnoloogia kasutamise põhivõtteid, vormistades arvutiga loovtöid.  

Soovitatav  on kasutada eelkõige frontaalset õpetamismeetodit ning mängulisi 

arvutiprogramme. Tehnoloogia rakendamise võimalusi mitmekesistatakse foto 
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või video tegemise ning mudelite ja makettide meisterdamise integreerimise 

kaudu õppetegevusse. 

3.4.6.4. Läbiva teema käsitlemine II kooliastmes põhineb eelkõige kooli ja 

õppetööga seonduvatel praktilistel ülesannetel, mis eeldavad tehnoloogia 

rakendamist erinevates ainetundides või huvitegevuses. Arvutipõhises õppes on 

soovitatav kasutada rühmatööd ja aktiivõppemeetodeid. 

3.4.6.5. Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes kujundab IKT rakendamise 

pädevusi igapäevaelus ja õpingutes. Nende pädevuste kujundamiseks tuleb 

erinevate õppeainete õpetajatel lõimida oma ainetundidesse IKT rakendamisel 

põhinevaid meetodeid ja töövõtteid. Lisaks arvutiklassis peetud ainetundidele 

on III kooliastmes soovitatav kasutada nüüdisaegseid IKT vahendeid ka 

kodutööde ja õuesõppe puhul. 

 

3.4.7. Läbiv teema  “Tervis ja ohutus” 

 

3.4.7.1. Läbiva teema “Tervis ja ohutus” käsitlemisega taotletakse õpilase 

kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks 

ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käituma 

turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise keskkonna 

kujundamisele. 

 Tervisekasvatus põhineb õpilaste tervisega seonduvate teadmiste ja hoiakute ning 

sotsiaalsete toimetulekuoskuste arendamisel. Seda toetab tervist edendava kooli 

põhimõtete rakendamine koolis. 

 Ohutuse valdkonnas õpetatakse käituma ohutult liiklus-, tule-, veeohu ja teiste 

keskkonnast tulenevate ohtude puhul ning otsima vajaduse korral abi. 

3.4.7.2.  Õpilast suunatakse: 

3.4.7.1.1. tervise valdkonnas: 

 terviseteadlikkuse arenemisele, sealhulgas oma tervise ja turvalise käitumise 

väärtustamisele; 

 kasutama oma teadmisi, enesega toimetuleku oskusi ning üldisi sotsiaalseid oskusi 

enda ja teiste turvalisuse, sealhulgas turvalise koolikeskkonna kujundamiseks; 

 teadvustama oma otsuste ja käitumise ning selle tagajärgede seost tervise ja 

turvalisusega; 

 leidma ning kasutama usaldusväärset terviseteavet ja abiteenuseid; 

 teadvustama keskkonna mõju oma tervisele. 
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3.4.7.1.2. ohutuse valdkonnas: 

 tundma eri liiki ohuallikate ja ohtlike olukordade olemust ning nende võimalikku 

tekkemehhanismi; 

 vältima ohuolukordadesse sattumist; 

 kujundama turvalisele kooli- ja kodukeskkonnale ning liiklusohutusele suunatud 

hoiakuid ja käitumist; 

 omandama teadmisi ning oskusi ohu- ja kriisiolukordades tõhusalt käituda; 

 kujundama õiget liikluskäitumist, harjuma järgima liikluses kehtivaid norme ning 

arvestama kaasliiklejaid; 

 tundma õppima ja väärtustama liikluse ning ohutuse reeglitest tulenevaid õigusi, 

kohustusi ja vastutust. 

 

3.4.7.3. Läbiva teema käsitlemisel  I kooliastmes pannakse rõhk tervislike ja 

ohutute käitumisviiside kujundamisele. Õppija omandab eakohased teadmised 

ja oskused seonduvalt tervise füüsilise, vaimse, emotsionaalse kui sotsiaalse 

tervise aspektiga ning kujuneb tervist väärtustav hoiak. Selles vanuses on tähtis, 

et õpilane mõistaks ohu olemust ja selle tekkepõhjusi oma igapäevases 

keskkonnas ning omandaks oskused käituda ohutult ja turvaliselt. 

Õppemeetoditest on rõhk jutustustel, aruteludel, rühmatöödel, 

demonstratsioonidel, rollimängudel ja käitumise modelleerimisel. 

3.4.7.4. Läbiva teema  käsitlemine II kooliastmes pööratakse teadmiste ja 

oskuste kujundamise kõrval tähelepanu eelkõige vastavasisuliste 

väärtushinnangute kujundamisele, õpetuse elulähedusele ja levinuma 

riskikäitumise ärahoidmisele (käitumine, millega kaasnevad nt vigastused, ohu 

tekkimine, alkoholi jt uimastite kuritarvitamine, suitsetamine, seksuaalne 

riskikäitumine, ebatervislik toitumine, vähene kehaline aktiivsus ja kehaline 

ülekoormus). Õppemeetoditest sobivad aktiivõppemeetodid, arutelu, 

rühmatöö, rollimängud ja demonstratsioonid. Õppetööd  ainetundides saavad 

täiendada noortelt noortele metoodikal põhinevad tunnivälised projektid. 

3.4.7.5. Läbiva teema käsitlemisel III kooliastmes pööratakse tähelepanu 

tervist  ja ohutust väärtustavate hoiakute kujundamisele ning tervisliku ja ohutu 

käitumise oskuste arendamisele. Õppemeetoditest on kesksel kohal 

aktiivõppemeetodid, diskussioon, juhtumianalüüsid, rühmatöö, uurimisprojektid 

ja rollimängud. Tähtsal kohal on ka õpilastega korraldatavad klassivälised 

ennetusprogrammid ning õpilaste maksimaalne kaasamine tervist 

edendavatesse ja ümbritseva turvalisust suurendavatesse tegevustesse. 
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3.4.8. Läbiv teema  “Väärtused ja kõlblus” 

 

3.4.8.1. Läbiva teema “Väärtused ja kõlblus”  käsitlemisega 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. 

3.4.8.2. Õpilast suunatakse: 

 tunnustama väärtusi, kõlbelisi norme ja viisakusreegleid; 

 analüüsima süstemaatiliselt kõlbelisi norme ja väärtusi; 

 arutlema üldtunnustatud eetiliste printsiipide üle ja neid omaks võtma; 

 juhinduma oma käitumises neist põhimõtetest ning hindama iseenda ja 

kaasinimeste käitumist nende alusel; 

 osalema kollektiivi (klassi, kooli, huviringi jm) eetikakoodeksi ja käitumisreeglite 

väljatöötamises ning neid järgima; 

 reflekteerima nii iseenda kui ka kaasinimeste käitumispõhimõtete üle, kasutades 

kõlbeliste konfliktide lahendamise ning vastutustundlike valikute tegemise oskusi. 

3.4.8.3. Läbiva teema käsitlemisel  I kooliastmes on rõhk iseenda 

tundmaõppimisel, heade kommete omandamisel  ja sellise klassikollektiivi 

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

inimväärikust, lugupidamist enda ja teiste vastu, lubaduste pidamist ning 

demokraatlikku osalemist ja rahvuslikkust. Õppemeetoditest on esikohal töö 

jutustustega, rollimängud, arutelud ja õpetaja selgitused, mille vältel õpitakse 

oma kogemusi teadvustama ning oma tegutsemist jälgima ja reflekteerima. 

3.4.8.4. Läbiva teema käsitlemisega II kooliastmes teadvustatakse ja 

mõtestatakse kõlbelisi norme ning kujundatakse sallivust ja lugupidamist 

erinevate inimeste vastu. Erinevaid vaatenurki pakkuva käsitluse kaudu 

taotletakse õpilase isiklike seisukohtade kujunemist humanistlike kõlbeliste 

normide taustal. Õpilase mõttearendustesse tuleks suhtuda paindlikult, jättes 

õpilasele võimaluse säilitada oma arvamus. Õppemeetoditest on kesksel kohal 

lugude analüüs, aktiivõppemeetodid, rühmatöö, konfliktsete juhtumite arutelu 

ning rollimängud. Õppevara kaudu tutvustatakse õpilasele positiivseid kõlbelisi 

eeskujusid ja ideaale. Igapäevases koolielus pakutakse võimalusi rakendada 

omandatud teadmisi. 

3.4.8.5. Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes toob selgemalt esile 

väärtushinnangute ja  kõlbeliste normide ühiskondliku ning ajaloolis-kultuurilise 

mõõtme. Erinevate maailmavaadete ja religioonide tutvustamisega (ajaloos ning 
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tänapäeval) toetatakse sallivuse ja lugupidava suhtumise ning 

maailmavaatelistes küsimustes orienteerumise oskuste kujunemist. Eri allikatest 

teabe kogumisega, erinevates õppeainetes käsitletu ning kogemuste põhjal 

juhitakse õpilasi arutlema väärtuste ja kõlbelisuse teemade üle, võrdlema 

erinevaid seisukohti ja põhjendama oma seisukohti, pidades silmas 

eelarvamusteta, taktitundelist, avatud ja lugupidavat suhtumist erinevatesse 

arusaamadesse. Sobilik on teha uurimisprojekte, mis võimaldavad käsitleda 

küsimusi sügavamalt ja mitmekülgsemalt. 

 

3.4.9. Läbivate teemade käsitlemise üldised põhimõtted 

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. 

Läbivate teemade õpe realiseerub eelkõige: 

 Õppekeskkonna korralduses – kooli vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õppekeskkonna 

kujundamisel arvestatakse läbivate teemade sisu ja eesmärke 

 Aineõppes – läbivatest teemadest lähtudes tuuakse aineõppesse sobivad 

teemakäsitlused, näited ja meetodid, viiakse koos läbi aineteüleseid, 

klassidevahelisi ja ülekoolilisi projekte 

 Valikainete valikul – valikained toetavad läbivate teemade taotlusi 

 Läbivatest teemadest lähtuvas või õppeaineid lõimivas loovtöös – õpilased võivad 

läbivast teemast lähtuda selle lovtöö valikul, mida tehakse kas iseseisvalt või 

rühmatööna. 

Õpikeskkonna korraldamise kaudu luuakse võimalused läbiva teemaga tegelemiseks. 

3.5. Lõimingu põhimõtted Narva-Jõesuu Koolis 

3.5.1. Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu. Lõiming 

toetab õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Lõimingu saavutamist 

kavandatakse kooli õppekava arenduse ning õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise 

käigus õpetaja töökava ja kooli üldtööplaani tasandil.  
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3.5.2. Lõimingu mõte avaldub selles, et ühel või teisel moel seostades eraldiseisvaid 

õpetatavaid teadmisi ja oskusi ning asetades need reaalse elu konteksti, aidatakse 

õpilastel neid mõtestada ning seostada üheks tervikuks.  

3.5.3. Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa 

järgimisel, õppeainete, koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste 

rõhuasetuste, õppeülesannete ning -viiside abil. Lõimingu saavutamiseks korraldab 

kool õpet ja kujundab õppekeskkonda ning õpetajate koostööd viisil, mis võimaldab 

aineülest käsitlust: täpsustades pädevusi, seades õppe-eesmärke ning määrates 

erinevate õppeainete ühiseid probleeme ja mõistestikku.  

3.5.4. Eestikeelse aineõppeläbiviimisel kasutatakse lõimitud aine- ja keeleõppe   

põhimõtteid.  

3.5.5. Lisaks õpetajate initsiatiivile peab lõiming avalduma ka õpilase tasandil. Selleks on 

koolis loodud õppekeskkond, mis võimaldab õpilasel lõimingu tekkimist. Kui õpilane 

tajub tavapäraselt õppeaineid eraldi olevate tervikutena, siis koolis püüeldakse selles 

suunas, et õpilasel tekiks suutlikkus ühe õppeaine teadmisi ja oskusi teise õppeainesse 

üle kanda, ning tekiks suutlikkus koolis õpitut seostada 

 

4. Distantsõppetöö korralduse põhimõtted  

4.1. Õppetöö põhimõtted 

 

4.1.1. Distantsõppe ajal lähtume õppetöö korraldamisel kehtivast tunniplaanist, välja 
arvatud väike- ja eriklassi õpilased, kellel jätkuvad kontakttunnid vastavalt 
eritunniplaanile. Seda juhul, kui valitsus või Terviseamet ei ole otsustanud teisiti. 

4.1.2. Tunniplaan on leitav e-koolis. HEV õpilastele mõeldud eritunniplaani saavad 
õpilased paberkandjal. Veebitunni ja muu õppe rakendamisel on õpetajal vabad käed. 

4.1.3. Õpilased saavad neile kavandatud õpiülesanded e-koolist koduste tööde alt. 
Õpilased alustavad õppetööga igal hommikul kell 8.30 ja täidavad selleks päevaks 
antud õpiülesanded vastavalt tunniplaanile. Online tundide toimumisest annab 
õpetaja eelnevalt teada e-koolis. Online tunnid on mõeldud õpiülesannete 
selgitamiseks, küsimuste esitamiseks ja tagasiside saamiseks 

4.1.4. Õpilasel on ka distantsõppe ajal õigus saada juhendatud õpet. Õpilane või 
lapsevanem saab pöörduda klassi- või aineõpetajate poole abi, juhendamise või 
tagasiside saamiseks. Õpetaja on koolipäeva jooksul õpilasele ja vanemale e-koolis ja 
meilitsi kättesaadav kella 8.30-st 15.00-ni.  

4.1.5. Kõikide osapoolte omavaheline suhtlus on distantsõppe ajal väga oluline. Selleks 
kasutatakse kokkulepitud kanaleid. 
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4.1.6. Kui kõikidele lastele peres ei jagu arvuteid, kindlustab kool pere arvutiga. Selleks 
sõlmitakse kokkulepe. 

4.1.7. Kõikide õppetööga seotud kiiret lahendamist vajavate küsimustega pöörduda 
esmalt klassijuhataja poole. Kui klassijuhataja ei saa kohe vastata, võib abi saamiseks 
pöörduda aineõpetaja või kooli juhtkonna poole. 

 

4.2. Aineõpetaja 

 

4.2.1. Paneb kõik tunniülesanded kirja e-kooli vastava tunni kodustesse ülesannetesse 
eelneval koolipäeval hiljemalt kell 16.00. Tunniülesanded antakse arvestusega, et 
õpilane suudab selle iseseisvalt täita 45 minutiga.  

4.2.2. Kui tunnitöö on vaja esitada mingiks tähtajaks ning on hindeline, siis märgib õpetaja 
ka selle kodutöödesse. Kodutöösse märgitakse ka koht, kuhu õpilane peab tunnitöö 
laadima. 

4.2.3. Märgib määratud tähtajaks esitamata tööd e-koolis hüüumärgiga “!” ning määrab 
töö esitamiseks uue tähtaja. 

4.2.4. Märgib puudujaks õpilased, kes ei osale online-tunnis. Muul ajal puudujaid ei 
märgita. 

4.2.5. Hindab õpilaste tööd esimesel võimalusel ning kannab hinded e-kool. 

4.2.6. Aineõpetajad teevad ka distantsõppe rakendamisel koostööd, näiteks andes 
õppeaineid lõimivaid iseseisvaid töid. 

 

4.3. Klassijuhataja 

 

4.3.1. On distantsõppe ajal esimene tugi õpilasele ja lapsevanemale. 

4.3.2. Suhtleb oma klassi õpilaste ja lastevanematega kas e-kooli teel või sobiva 
kommunikatsioonivahendi kaudu. 

 

4.4. Õpilane 

 

4.4.1. Osaleb igapäevaselt õppetöös vastavalt tunniplaanile. Täidab õpetaja edastatud 
tunniülesanded õigeaegselt. 

4.4.2. On kohustatud osalema toimuvates veebitundides ja pidama kinni kõikidest 
aineõpetajate poolt määratud tähtaegadest. Mitteosalemisest (ainult põhjendatud 
juhtudel) teavitab õpilane või lapsevanem eelnevalt õpetajat. 



32 

 

4.4.3. Põhjendatud vajadusel lepib õpetajaga kokku tööde esitamise tähtaja pikendamises, 
nt haigestumine v probleemid internetiühendusega. 

4.4.4. Annab koheselt klassi- või aineõpetajale teada, kui ei saa ülesandest aru ning küsib 
õpetajalt julgelt nõu online-tunnis või kokku lepitud kanalite vahendusel vahendusel. 

 

4.5. Lapsevanem 

 

4.5.1. Tagab oma lapsele distantsõppe ajal võimaluse õppeülesannete täitmiseks, jälgib ja 
kannab hoolt, et õpilane täidaks talle antud ülesandeid.  

4.5.2. Aitab oma last distantsõppe ajaks kindla päevakava koostamisel ja sellest kinni 
pidamisel. 

4.5.3. Küsib lapse toetamiseks vajadusel abi kas klassijuhataja, aineõpetaja või kooli 
sotsiaalpedagoogi käest. 

4.5.4. Õpilase haigestumisest, mis takistab online-tunnis osalemist, annab esimesel päeval 
klassijuhatajale teada. 

 
Distantsõppe ajal toimuvad veebitunnid vastavalt kokkulepitule. Otsekontakt õpilaste ja õpetajate 
vahel toetab õppimist ja õpetamist paremini kui ainult kirjalik suhtlus. 
 
NB! Online-tund on nagu iga teine ainetund, ainult õpetaja ei ole õpilasega samas ruumis, vaid 
teisel pool ekraani. Seega kehtivad ka online-tunnis kindlad reeglid. Neid reegleid järgides on 
õpilastel lihtsam õppida, õpetajal lihtsam õpetada. 
 
Õpilasele kehtivad järgmised reeglid: 

 enne veebitund algust vaata üle kuidas Sa välja näed – õpilane osaleb tunnis 
viisakalt riietatuna; 

 online-tund algab kokkulepitud ajal vastavalt kehtivale tunniplaanile. Palun liitu 
klassiga paar minutit enne selle algust; 

 veebitunnis osalemisel on õpilasel sisse lülitatud nii mikrofon kui ka kaamera. 
Tundmatu nimega osalejat õpetaja tundi ei luba; 

 online-tunniks valmistudes ole kindel, et Sinu nutiseadmed võimaldavad tunnis 
osalemist – Sa pead kuulma ja nägema tunnis toimuvat ja saama õpetajaga 
suhelda. Ka õpetaja peab kaamerapildi vahendusel nägema tunnis osalejat. 
Õpetajal on õigus ilma kaamerapildita osaleja virtuaalruumis toimuvast tunnist 
eemaldada; 

 räägitakse kordamööda, soovist eelnevalt märku andes. Vahele ei segata, teiste 
vastuseid ja arvamusi ei halvustata. Vajadusel kasutatakse mikrofoni 
summutamist, et taustamüra ei segaks tundi; 

 kõrvalisi ja teemasse mittepuutuvaid materjale ei vaadata ega jagata kaaslastega; 

 online-tunni ajal tegeletakse õppetöö ülesannetega, õpilane ei söö ega joo tunni 
ajal; 
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 õpilane ei filmi ilma loata õpetajaid või kaasõpilasi ega avalda Internetis, 
sotsiaalmeedias ega mobiiltelefoni vahendusel teiste inimeste tekste, pilte, 
videoid. 

4.6. Distansõppe kehtestamine 
 
Distantsõpet rakendatakse vastavalt valitsuse otsusele või Terviseameti soovitusele. Samuti 
võib kool pakkuda iseseisvaid kaugõppepäevi toetamaks õpilaste eneseregulatsiooni 
oskusi. 

 

5. Õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused, 

sh õppekava rakendamist toetavad tegevused, õppekäigud ja 

muu taoline 

5.1. Üldpädevuste kujundamiseks ja õpikeskkonna mitmekesistamiseks on koolis kavandatud 

järgmised tegevused, mis kirjeldatakse konkreetsemalt kooli üldtööplaanis kooskõlas 

haridus-ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruse 52 „Kooli õppe- ja kasvatusalastes 

kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise 

kord“ §-ga 4. 

5.2. Tegevuste kavandamine üldpädevuste kujundamiseks ja õpikeskkonna mitmekesistamiseks 

kooli tasandil on õppealajuhataja tööülesanne, kaasates kõiki kooli töötajaid. 

5.3. Õppetöös: 

 kasutatakse rohkelt aktiivõppe elemente;  

 eesti keele kui teise keele õpetamine toimub õppesisust lähtuvalt, kus keel ei ole 
omaette eesmärk, vaid vahend teadmiste omandamisel Eesti keele arenguks 
luuakse ka keelekeskkonna tuge;  

 luuakse klassiväliste õpitegevuste ja emakeelekõnelejate elava kõne kuulamise näol 
õpilastele võimalused viibida rikkalikus ja mitmekesises eesti keele kui emakeele 
keskkonnas.  

Tundide läbiviimisel arvestatakse asjaoluga, et eesti keel on keelekümblusõpilaste 
jaoks teine keel 

5.4. Õppekäigud toimuvad vastavalt kooli õppekäikude korraldamise korrale 

5.5. Ülekoolilised üritused: 

 konkursid 

 õpilasuurimusi, praktilisi töid tutvustavad üritused; 

 traditsioonilised ülekoolilised üritused, mis toimuvad igal õppeaastal; 

 kooli ja kalendritähtpäevaga seotud üritused (näiteks aktused, õpetajate päeva 
tähistamisega seotud üritused, jms); 

 heategevusüritused; 
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 kontserdid ja teatrikülastused; 

 spordiüritused ja loodusmatkad. 

 näitused 

 kohtumised kooli külalistega 

5.6. Liikluskasvatus 
  

Narva-Jõesuu Kooli poolt läbiviidav liikluskasvatus toimub kooskõlas Vabariigi Valitsuse 08.03.2001. a 
määrusega nr 89 „Laste liikluskasvatuse kord“. 

Narva-Jõesuu Kooli rolliks on vastavalt „Liiklusseadusele“ § 4 lg 2 viia läbi laste liikluskasvatust ja 
valmistada neid ette ohutuks liiklemiseks.  

Vastavalt „Liiklusseadusele“ § 4 lg 1 on liikluskasvatuse eesmärk kujundada üksteisega arvestavaid 
liiklejaid, kellel on:  

 ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda ning hoiduvad käitumast teisi 
liiklejaid ohustavalt ja liiklust takistavalt; 

 teadmised ja oskused, mis toetavad nende endi ja teiste liiklejate toimetulekut ja ohutust 
mitmesugustes liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka juhina. 

 
 Maanteeamet soovitab liikluskasvatuse teemade kaudu kujundada alljärgnevad üldised teadmised ja 
oskused ohutusk liiklemiseks kooliastmeti. 
 
 I kooliastme lõpuks õpilane:  

 Teab hädaabi numbrit (112), oskab ohust teatada;  

 Oskab kirjeldada ohtusid oma kooliteel, põhjendada ning selgitada ohtude vältimist 
kooliteel; 

 Oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid, sh helkur, turvavöö, jalgratturikiiver, 
põlve ning küünarnuki kaitsed, vajadusel ujumisrõngast, päästevesti; 

 Oskab käituda ühissõidukeis, siseneda, väljuda ning ohutult sõiduteed ületada;  

 Oskab valida jalgrattaga, rulaga, rulluiskudega sõitmiseks ohutut kohta;  

 Oskab ohutult liikuda/liigelda märjal, libedal, lumisel teel;  

 Oskab valida tee, sh raudtee ületamiseks kõige ohutumat kohta; peatuda, kuulata, vaadata 
ning ohutuses veendununa sõidutee ületada; 

 Oskab määrata sõidukite liikumise suunda ning hinnata liikumise kiirust;  

 Oskab eristada valet/ohtlikku liikluskäitumist õigest/ohutust käitumisest.  
 

II kooliastme lõpuks õpilane:  

 Oskab ohust kiiresti ja korrektselt teatada;  

 Oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid, sh helkur, turvavöö, jalgratturi-, 
mopeedijuhi kiiver, põlve ning küünarnuki kaitsed; 

 Oskab käituda ühissõidukeis, siseneda, väljuda ning sõiduteed ületada;  

 Oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, -kiirust ja kaugust; 

 Oskab valida tee sh raudtee ületamiseks kõige ohutumat kohta;  

 Oskab hinnata sõiduki liikumiskiirust ja määrata vahemaid;  
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 Tunneb/teab/mõistab liikluseeskirja nõudeid jalakäijale, juhile (jalgratturile);  

 Oskab leida informatsiooni ja lisamaterjali ohutusalaste teemakäsitluste kohta;  

 Oskab kaardistada ohtlikud kohad kooliteel, kirjeldab ohtu ja kuidas ohtu vältida.  
 

III kooliastme lõpuks õpilane:  

 Väärtustab ohutust, arvestab kaasliiklejatega ning on seaduskuulekas;  

 Oskab ohust teatada ja hinnata ohuolukorda;  

 Oskab vaatluse teel hinnata helkuri peegelduvuse omadusi;  

 Oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid, sh helkur, turvavöö, jalgratturi- ja 
mootorratturi kiiver, põlve ning küünarnuki kaitsed;  

 Teab ja tunneb nõudeid jalgratturile ja mopeedijuhile ning oskab vastavalt nõuetele käituda;  

 Oskab kaardil tähistada ohtlikud kohad kooliteel ja valida ohutuma teekonna sihtpunkti 
jõudmiseks;  

 Kirjeldab ohutu teekonna valiku põhimõtteid; 

 Mõistab liikluseeskirja nõudeid jalakäijale, juhile (jalgratturile, mopeedijuhile); 

 On teadlik ohutusalastest kampaaniatest ning annab hinnangu ajas muutuvate hoiakute 
kujunemise kohta;  

 Oskab leida informatsiooni ja võrrelda Eesti (liiklus)ohutusalast olukorda teiste riikidega. 

 Liikluskasvatuse teemad on tuletatud „Põhikooli riikliku õppekava“ läbivast teemast „Tervis ja 
ohutus“ ning maanteeameti soovitustest liikluskasvatuse osas ning „Liiklusseadusest“.  

Narva-Jõesuu Kooli 3.klassi õpilased läbivad II poolaastal jalgratturi juhiloa saamise koolituse (15 
tundi)  

Narva-Jõesuu Kooli 3. ja 4.klassi õpilased läbivad võimalusel Maanteeameti poolt korraldatud 
„Helkurkoolituse“ 

 

6. III kooliastme loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö 

koostamise ja       hindamise kord 

Põhikooli lõpetamise tingimuseks on, et õpilane on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö, 

mis lähtub läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv. 

Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. 

Loovtöö temaatika valib õpilane või kool, kinnitab kool. 

Loovtööd teostavad 8 või 9 klassi õpilased. Loovtöö peab olema esitusvalmis 1.maiks. 

 Loovtöö tähendab uurimust, projekti, kunstitööd või muud taolist, mis lähtub läbivatest 

teemadest või on õppeaineid lõimiv. Uurimus eeldab materjali kogumist, 

analüüsimist/süstematiseerimist ja üldistamist ning järelduste tegemist. Projekt eeldab projekti 

kavandamist, läbiviimist ja tagasisidestamist. Kunstitöö eeldab idee loomist, teose valmistamist 

ning selle esitlemist näitusena. 
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 Loovtööle tuleb lisada kirjaliku tööna vajalikud selgitused, mis võimaldavad mõista, et loovtöö 

on läbivatest teemadest lähtuv ning õppeaineid lõimiv. 

Õppekava lisana esitatakse „ Loovtööde kavandamise, teostamise ja vormistamise juhend ning 

loovtööde tagasisidestamine“. 

Loovtööde protsessi korraldab õpetaja. Õpetaja tutvustab õpilastele võimalikke variante loovtöö 

teema valikul. Vastavalt loovtöö valikule leiab õpetaja koostöös õpilasega loovtööle juhendaja. 

Loovtööde juhendajad ja teemad kiidab heaks õppenõukogu. 

 Juhendaja tutvustab õpilasele loovtöö kavandamise, teostamise ja vormistamise juhendit ning 

annab õpilasele õppematerjali valitud teema kohta. Õpilane tutvub vastavasisulise kirjanduse, 

võimalusel varasemate loovtöödega ja koostab loovtöö kavandi. Õpilane teeb koos juhendajaga 

valiku, millisele aspektile valitud teema raames loovtöös keskendutakse ning milline loovtöö 

teostatakse.  

 Olles võimalusel tutvunud varasemate loovtöödega, sõnastab õpilane idee, koostab tegevuskava 

idee/ülesande lahendamiseks, teostab idee ja vormistab selle. Juhendaja tutvub tulemusega ja 

vajadusel viib sisse korrektiivid. Õpilane seostab enda loovtöö varasemate samas 

teemavaldkonnas tehtud töödega, esitab võrdluse ja toob välja enda loovtöö unikaalsuse valitud 

teemavaldkonna osas. Juhendaja annab oma retsensioonis loovtööle heakskiidu. 

 Tulemus vormistatakse viisil, mis võimaldab selle esitlemist koolis. Paberkandjal või mõnel muul 

viisil salvestatud loovtööd säilitatakse kooli raamatukogus. 

Loovtööd hindab direktori poolt moodustatud komisjon. 

 

7. Õpilaste arengu ja õppimise toetamise ja hindamise 

korraldus 

7.1. Hindamise korraldus  

7.1.1. Hindamise eesmärk on: 

 toetada õpilase arengut 

 anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta 

 innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima 

 suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise 

haridustee valikul 

 suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel 

 anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse 

tegemiseks 
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7.1.2. Kujundav hindamine 

 

  Kujundav hindamine keskendub 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. 

 

 Õppetunni või muu õppetegevuse  vältel saab õpilane õpetajalt, kaaslaselt või 

enesehinnangu abil suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet. 

 

 Õpilane kaasatakse enese ja kaaslaste hindamisse, et arendada tema oskust 

eesmärke seada ning oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel analüüsida ning 

tõsta õpimotivatsiooni. 

 

 

 

7.2. Õpilase teadmiste ja oskuste hindamise kord 

7.2.1. Teadmiste ja oskuste hindamise korraldus 

 

 Õpilase teadmisi ja oskusi hindab vastava õppeaine õpetaja suuliste vastuse ja 

kirjalike tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja 

oskuste vastavust kooli õppekavas esitatud nõuetele. 

 8 klassi lõpus sooritab õpilane eesti keele eksami. Eksami materjalid koostab kool, 

lähtudes 8 klassi  eesti keele ainekavast tulenevast 

 Õppeperioodi algul teeb õpetaja õpilastele teatavaks õppeaines hinnatavad 

teadmised ja oskused ja nende hindamise aja ja vormi. 

 Õppeperioodi õpitulemuste omandamist kontrollivate kirjalike tööde aeg 

kavandatakse kooskõlastatult teiste õppeainete õpetajatega.  

 Aineõpetaja poolt planeeritud arvestuslikud  tööd on õpilasele kohustuslikud 

 Õpilasel võib õppepäeva jooksul olla kuni kaks arvestuslikku tööd 

 Kui suulist vastust,  kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või selle tulemust 

on hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” või hinne on jäänud välja panemata, 

antakse õpilasele võimalus järelvastamiseks või järeltöö sooritamiseks  

7.2.2.  Õpitulemuste hindamine 

Narva-Jõesuu Koolis hinnatakse õpilast 1 klassis ja 2 klassi esimesel poolaastal tähtedega, 2 – 9 

klassis numbriliselt viie palli süsteemis. 8 klassi uurimustööde alustes ja 9 klassi karjääriõpetuses 

toimub arvestuslik hindamine.  
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7.2.2.1. Hindamise põhimõtted 

 Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, 

selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on 

aluseks õppe edasisele kavandamisele.  Hindamine on õpetamise ja 

õppimise lahutamatu osa. 

 Hindamisel arvestatakse nõutavaid õpitulemusi, õppeaine eripära, 

õpilaste võimeid ja arengut 

 Oskusainetes (muusika, kehaline kasvatus, kunst, tööõpetus) 

arvestatakse hindamisel õpilase  individuaalset arengut 

 Aineõpetaja võib edukat osavõttu maakondlikust olümpiaadist 

arvestada kokkuvõtva hinde väljapanekul 

 Kui õpilane on tunnis ja ei esita õpetajatele ilma mõjuva põhjuseta 

kirjalikku tööd või  keeldub   mõjuva põhjuseta suuliselt 

vastamast, loetakse tema teadmised ja oskused vastavalt hindele 

„nõrk”.  Järelevastamise võimaluse antud juhul otsustab õpetaja. 

 Kui õpilane puudub kontrolltöö  ajal  ja ei ole planeeritud tööd  kooli 

tulles ka järele vastanud,  loetakse tema teadmised ja oskused 

selle töö ulatuses õppeperioodi lõpus vastavaks hindele „ 1 ”. 

 Õpilasele, kelle õppeperioodi või poolaasta lõpuks on arvestusliku 

hinde asemel hinne „puudulik” või  „nõrk”, võib õpetaja anda 

õpilasele õppeperioodi või poolaasta lõpul arvestuslikult 

hinnatava ülesande, et kontrollida tema teadmisi ja oskusi. 

7.2.2.2.  Tähtedega hindamine 

A- õpilane teab materjali 90% kuni 100% ulatuses, kasutab teistest allikatest lisaks saadud 

teadmisi, oskab ladusalt esitada õpitud materjali. 

B- õpilane teab materjali 75% kuni 89% ulatuses, põhioskused ja teadmised on omandatud, 

õpitud materjali esitamisel võivad esineda mitteolulised ebatäpsused. 

C- õpilane teab materjali 50% kuni 74% ulatuses, omab ettekujutust õpitud materjalist, 

põhioskused on olemas, kuid mittetäielikult omandatud. 

D- õpilane omab umbmäärast ülevaadet õpitud materjalist, materjali esitamisel takerdub. 

E- õpilane ei saa aru küsimustest õpitava materjali kohta ja ei oska vastata, tööd, mis 

kaasnevad õpitava materjaliga on sooritamata. 

Vajadusel võib kool teisendada tähtedega hinded numbrilisteks hinneteks alljärgnevalt: 

A – 5; B – 4; C – 3; D – 2; E - 1 
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7.3. Kasutatav hindesüsteem ja hinnete viie palli süsteemi teisendamise 

põhimõtted 

 

7.3.1.  Hinded viie palli süsteemis 

 

Narva-Jõesuu Koolis hinnatakse  õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi viiepallisüsteemis, kus 

hinne „5“ on „väga hea“, „4“ – „hea“, „3“- „rahuldav“, „2“ – „puudulik“ ja „1“ – „nõrk“. 

 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 

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

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase 

õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele 

 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 

 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 

 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. 

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%. 

Õpilase poolt andmata arvestusliku töö eest või juhul, kui õpilane on arvestusliku töö päeval 

puudunud, paneb õpetaja e-kooli töö hindeks „ ! „. Õppeperioodi lõpuks peab õpilane 

sooritama antud töö numbrilisele hindele. Kui õpilane ei soorita tööd õigeaegselt, saab ta selle 

eest hinde „ 1“. 



40 

 

7.3.2.  Kokkuvõtva hindamise põhimõtted  

7.3.2.1. Kokkuvõttev hindamine on hinnete koondamine õppeperioodi- ja 

poolaastahinneteks ning nende koondamine aastahinneteks. Õppeperioode on 

õppeaastas viis. Poolaasta hinded pannakse välja pärast teist õppeperioodi. 

 Nendes õppeainetes, mida õpitakse õppeaasta jooksul ühe 

nädalatunniga, võib hinnata üks kord poolaastas 

 

7.3.2.2. Aastahinne pannakse välja antud õppeaasta jooksul saadud 

õppeperioodi- või poolaastahinnete alusel enne õppeperioodi lõppu. 

7.3.2.3. Kui õppeperioodi keskel on õppeaine poolaastahinne või –hinnang  

jäänud andmata ja õpilane ei ole kasutanud võimalust järele vastata, hinnatakse 

aastahinde või -hinnangu väljapanekul vastaval perioodil omandatud teadmised 

ja oskused vastavaks hindele „nõrk” või antakse tulemustele samaväärne 

sõnaline hinnang. 

7.3.2.4. Õpilasele, kelle veerandi- või poolaastahinne on „puudulik” või 

„nõrk”, kellele on antud samaväärne sõnaline hinnang või on jäetud hinne välja 

panemata, koostatakse selles õppeaines individuaalne õppekava või määratakse 

mõni muu tugisüsteem , et aidata omandada nõutavad teadmised ja oskused. 

7.3.2.5. Kui õpilane on jäetud täiendavale õppetööle , pannakse õppeaine 

aastahinne välja pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö 

tulemusi. 

 

7.3.2.6. Õpilasele, kes on pikemat aega koolist põhjusega puudunud ega ole 

õppeperioodi või poolaasta lõpuks nõutavaid hinnatavaid ülesandeid täitnud, 

kokkuvõtvat hinnet välja ei panda. Talle antakse võimalus  need ülesanded täita 

õpetajaga kokkulepitud ajal õppeaasta lõpuni. Õppeaine kokkuvõttev hinne 

pannakse välja pärast nõutavate ülesannete täitmist. 

 

7.3.2.7. 9.klassi õpilasele pannakse aastahinded välja enne eksamiperioodi 

algust, välja arvatud õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle. 

7.3.2.8. Õpilast ja tema vanemat teavitatakse kokkuvõtvatest hinnetest e-
kooli kaudu 

 

7.4. Tulemuste hindamine hindega „nõrk“, kui hindamisel tuvastatakse 

kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine 
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 Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine õpilase poolt, 

hinnatakse vastavat suulist vastust, kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või selle 

tulemust hindega ”nõrk” 

7.5. Õpilase käitumise ja hoolsuse  hindamine  

7.5.1. Nõuded õpilase käitumisele on esitatud kodukorras.  

7.5.2.  Käitumise ja hoolsuse põhimõtteid ja hindamiskorda tutvustab õpilastele 

klassijuhataja. 

7.5.3.  Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud 

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

suhtumine õppeülesannetesse: kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus 

õppeülesannete täitmisel. 

7.5.4.  Käitumise ja hoolsuse hinde paneb välja iga aineõpetaja õppeaineti. Käitumise ja 

hoolsuse kokkuvõtva hinde paneb klassijuhataja. 

7.5.5. Käitumise hindamine  

Õpilase käitumise hindamisel võetakse arvesse ainult käitumine jooksval õppeperioodil, ei võeta 

arvesse eelmise õppeperioodi käitumise hinnet.  

Käitumist hinnatakse hinnetega „eeskujulik“, „hea“, „rahuldav“ ja „mitterahuldav“:  

7.5.5.1. Käitumishindega „eeskujulik“ hinnatakse õpilast, kellele 

üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine on harjumuspärane igas 

olukorras, kes täidab kooli kodukorra nõudeid eeskujulikult ja järjepidevalt.  

7.5.5.2.  Käitumishindega „hea“ hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud 

käitumis- ja kõlblusnorme ja täidab kooli kodukorra nõudeid.  

7.5.5.3.  Käitumishindega „rahuldav“ hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib 

üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ja täidab kooli kodukorra nõudeid, 

kuid kellel on esinenud eksimusi. 

7.5.5.4. Käitumishindega „mitterahuldav“ hinnatakse õpilast, kes ei täida 

kooli kodukorra nõudeid ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme, ei 

allu õpetajate nõudmistele (kirjalikud märkused eKoolis).  

Õpilase käitumist võib hinnata „mitterahuldavaks“ ka õigusvastase teo või ebakõlbelise käitumise 

eest.  

Klassijuhataja paneb õpilasele mitterahuldava käitumishinde peale vestlust temaga, 

lapsevanemaga ja tugispetsialistiga. 
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7.5.6. Hoolsuse hindamine  

Põhikooli õpilase hoolsuse hindamisel võetakse arvesse ainult hoolsus jooksval õppeperioodil, ei 

võeta arvesse eelmise õppeperioodi hoolsuse hinnet. 

7.5.6.1.. Hoolsust hinnatakse hinnetega „eeskujulik“, „hea“, „rahuldav“ ja 

„mitterahuldav“: 

 Hoolsushindega „eeskujulik“ hinnatakse õpilast, kes suhtub 

õppeülesannetesse alati kohusetundlikult, õpib kõiki õppeaineid 

võimetekohaselt, on õppeülesannete täitmisel töökas, ja 

järjekindel, ilmutab omaalgatust ja viib alustatud töö lõpuni.  

 Hoolsushindega „hea“ hinnatakse õpilast, kes suhtub 

õppeülesannetesse kohusetundlikult, on töökas, järjekindel ja 

püüdlik ning õpib võimetekohaselt. 

  Hoolsushinde „rahuldav“ saab õpilane, kes üldiselt täidab oma 

õppeülesandeid, kuid ei ole piisavalt töökas ja järjekindel ega õpi 

oma tegelike võimete kohaselt.  

 Hoolsushindega „mitterahuldav“ hinnatakse õpilast, kes ei õpi 

võimetekohaselt, suhtub õppeülesannetesse lohakalt ja 

vastutustundetult. 

 

7.6. Järelvastamise  ja järeltööde sooritamise kord 

 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 järelvastamiseks või järeltöö sooritamiseks 

õpiabi või järelvastamise ajal. 

  Kui õppeperioodi koondhinne on „puudulik“ või „nõrk“ määrab õppenõukogu 

õpilasele individuaalse õppekava järgmiseks õppeperioodiks. 

  Järelvastamine ja järeltööde sooritamine toimub õpilase ja õpetaja vahelisel 

kokkuleppel.  Järelvastamine  ja järeltöö asendab eelneva hinde, tingimusel, et 

järelvastamise ja järeltöö käigus saadud hinne on eelmisest tulemusest parem.  
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 Kui õpilane puudub järeltöö sooritamise ajal mõjutavatel põhjustel, lepitakse 

aineõpetajaga kokku uus järeltöö aeg. 

  Õpiabi ja järelvastamise ajad on väljas ainekabineti stendil ja kooli kodulehel 

7.7. Hinnete ja hinnangute vaidlustamine 

 Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus hindeid vaidlustada kümne 

tööpäeva jooksul pärast hinde teadasaamist. 

 Hinde vaidlustamiseks esitab õpilane või tema seaduslik esindaja kooli direktorile 

kirjalikul vastava taotluse koos põhjendusega 

 Kooli direktor teeb otsuse ja teavitab sellest õpilast või tema seaduslikku esindajat 

kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast alates. 

 

7.8. Õpilase järgmisesse klassi üleviimine 

 Õpilase järgmisesse klassi üleviimise otsustab õppenõukogu 

 Õpilase järgmisesse klassi üleviimise otsus tehakse enne õppeaasta lõppu 

 Õpilane, kes jäeti täiendavale õppetööle, kuid keda ei jäeta klassikursust kordama, 

viiakse järgmisse klassi üle hiljemalt 30. augustiks. 

7.9. Õpilase täiendavale õppetööle jätmine 

 Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt 

poolaastahinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik” või „nõrk” 

  Täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu enne õppeaasta lõppu. 

 Täiendav õppetöö toimub plaani alusel, kus õpilane täidab õpetaja vahetul 

juhendamisel spetsiaalseid õppeülesandeid. 

 Täiendava õppetöö plaani koostab aineõpetaja ja annab selle enne täiendava 

õppetöö algust õpilasele ja tema seaduslikule esindajale tutvumiseks. 

 Täiendava õppetöö plaani tulemusi kontrollitakse ja hinnatakse  

  Aastahinne pannakse välja pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava 

õppetöö tulemusi. 
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7.10. Õpilase klassikursust kordama jätmine 

 

 Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib erandjuhul jätta õpilase klassikursust 

kordama, kui õpilasel on kolmes või enamas õppeaines aastahinne „puudulik” või 

„nõrk”, täiendav õppetöö ei ole tulemusi andnud ning õppekavaga nõutavate 

õpitulemuste saavutamiseks ei ole otstarbekas rakendada individuaalset õppekava 

või muid koolis rakendatavaid tugisüsteeme. Õppenõukogu kaasab otsust tehes 

õpilase või tema seadusliku esindaja ning kuulab ära tema arvamuse. Õppenõukogu 

otsuses on esile toodud kaalutlused, mille põhjal peetakse otstarbekaks jätta 

õpilane klassikursust kordama. 

 Kui lihtsustatud riikliku õppekava või individuaalse õppekava järgi õppiv õpilane 

pole nõutud õpilasülesandeid mõjuva põhjuseta täitnud, jäetakse ta erandjuhul 

klassikursust kordama. 

8. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse 

põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord 
 

8.1. Õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamiseks ja õpilasele vajaliku toe 

pakkumiseks loob võimalused kooli pidaja ning selle korraldab direktor. 

8.2. Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel lähtutakse kaasava õppe 

põhimõtetest, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane tavaklassis 

8.3. Kool toetab õpilaste võimetekohast arengut ja kooli töötajad on koostööpartneriks 

peredele ja teistele lastega töötavatele spetsialistidele. Koolis on loodud füüsilised 

tingimused ja olemas vastav personal lihtsustatud õppel ja toimetulekuõppel õppivate 

õpilaste õpetamiseks põhikooli tasemel. 

8.4. Kooli direktor määrab käskkirjaga haridusliku erivajadusega õpilase õppe 

koordineerija (HEVko), kelle ülesandeks on koordineerida koolisisest meeskonnatööd 

haridusliku erivajadusega õpilase sh andekate õpilaste arengu toetamiseks, toetada ja 

juhendada õpetajat ning teha õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekud 

edaspidiseks pedagoogiliseks tööks; koolis pakutavate õpilase arengut toetavate 

meetmete rakendamiseks; täiendavate uuringute läbiviimiseks. 

8.5. HEVko ettepanekul ja direktori otsusel võib tuge vajavale õpilasele vastavalt 
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põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ning põhikooli riiklikule õppekavale rakendada 

järgmisi meetmeid: tugispetsialisti teenuse osutamine, õpiabi rakendamine 

individuaalselt või rühmas, käitumise tugikava koostamine, pikapäevarühma 

vastuvõtmine, individuaalse õppekava koostamine, 

8.6. Kui kooli tagatud üldine tugi ei anna õpilase arenguks soovitud tulemusi, siis võib 

rakendada koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel tõhustatud tuge või erituge. 

8.7. Tuge vajava õpilase toetamiseks kokku lepitud kohandused õppekavas, hindamise, 

testimise ja uuringute tulemused, samuti õpetajate tähelepanekud, tugispetsialistide 

ning koolivälise nõustamismeeskonna antud soovitused, rakendatud teenused ja tugi 

ning hinnang nende tulemuslikkuse kohta kantakse õpilase individuaalse arengu jälgimise 

kaardile. Direktor määrab koolis isiku, kes vastutab selle kaardi täitmise eest. 

8.8. Vähemalt korra õppeaastas ja juhul, kui koolivälise nõustamismeeskonna määratud 

toe rakendamise tähtaeg on lõppenud, hindab haridusliku erivajadusega õpilase õppe 

koordineerija koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega soovitatud toe rakendamise 

mõju ning teeb ettepanekud edasiseks tegevuseks. 

 

9. Karjääriõppe, sh karjääriinfo ja nõustamise korraldamine 

Karjääriteenuste all mõistetakse käesolevas õppekavas õpilastele kooli poolt kättesaadavaks 

tehtud karjääriõpet, -infot või –nõustamist. Karjääriteenuste eesmärgiks on aidata õpilasel 

arendada teadlikkust iseendast, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja 

õppimisvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad 

kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ja eneseteostust.  

Koolis on 9. klassis karjääriõpetuse konsultatsioonid, mis võimaldavad käsitleda teemasid, mis 

kujundavad õpilastes huvi tööturul toimuva vastu, arendavad otsustamisvõimet ja valmisolekut 

elukestvaks õppeks. 

 

9. klassis korraldab karjääriõpetuse konsultatsioone õpetaja koostöös klassijuhatajaga erinevate 

õppeasutuste infotunde ning tunnivälise tegevuse käigus õppekäike õppeasutustesse ja 

ettevõtetesse. 

 

Kooli lõpetaja on võimeline kujundama reaalset pilti iseendast ( huvid, võimed oskused, 

isiksuseomadused, väärtused). Lõpetaja tunneb huvi haridustee jätkamise võimaluste vastu, oskab 

selle kohta infot koguda, süstematiseerida ja analüüsida. Mõistab hariduse elukutsete ja palga 

vahelisi seoseid. Omab teadmisi tööturu kohta. 
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10. Õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise 

korraldus 

Vanemate teavitamise ja nõustamise peamisteks formaatideks on kooli koduleht, e-kool, 
õpilaspäevik (1.-3.klass), klasside lastevanemate koosolekud, kooli lastevanemate üldkoosolek, iga-
aastased arenguvestlused õpilastega ja individuaalsed vestlused, linna leht, viberi 
suhtlemiskeskkond 
Õpilaste teavitamise ja nõustamise peamisteks formaatideks on klassijuhatajate tunnid, kooli 
koduleht, e-kool, kooli raadio, õpilasomavalitsuse esindajate kaudu, kooli sisesed stendid. 
Õpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse korral kohandavad õpet 
vastavalt õpilase vajadustele.  

Õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, võimaldab kool 
erinevaid tugimeetmeid: 

 arenguvestlused lapse ja lapsevanemaga 

 ainealased konsultatsioonid (Aineõpetajate konsultatsiooniajad on nähtavad kooli 
kodulehel ja klassis stendil) 

 logopeediline abi 

 eripedagoogi abi 

 koolipsühholoogi abi 

 sotsiaalpedagoogi abi 

 õppimine individuaalõppekava järgi 

 osalemine pikapäevarühmas ( 1-4 klass) 

 tegelemine andekate lastega teostub läbi huviringide töö või ainetunnis 
individuaalsete õppeülesannete täitmisel 

 erivajadustega õpilaste suunamine erispetsialistide juurde 

Narva-Jõesuu Koolis nõustatakse vajaduse korral  õpilase vanemat õpilase arengu toetamises ja 
kodus õppimises. 

Narva-Jõesuu Kool korraldab õpilaste ja vanemate teavitamist edasiõppimisvõimalustest ning 
tagab õpilastele karjääriteenuste kättesaadavuse. 

Kool tagab õpilasele ning vanematele teabe kättesaadavuse õppe ja kasvatuse korralduse kohta 

ning juhendamise ja nõustamise õppetööd käsitlevates küsimustes. 

 Peamised õppeteemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused 

tehakse õpilasele teatavaks õppeveerandi või poolaasta algul. 

 

11. Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted 

Õpetajad teevad koostööd vajaduspõhiselt moodustatud töögruppides. Käsitletavateks 

küsimusteks võivad olla ainete vaheline lõiming, kooli arendustegevus ja muud õppe- ja 
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kasvatustööga seotud teemad. Töögrupid moodustab vastavalt lahendamist vajavatele 

küsimustele kooli juhtkond. Vajadusel kaasatakse ka õpetajaid juhtkonna töösse. Õpetajaskonna 

hulka kuuluvad ka tugispetsialistid. Kaks kuni kolm korda õppeaastas osalevad õpetajad 

ühisseminaril, kus arutatakse erinevaid kooli arengutahke. 

Õpetaja lähtub oma iga-aastase töö planeerimisel kooli üldtööplaanist. Ainetundide 

planeerimiseks koostab õpetaja töökava 

Töökava on dokument, mille alusel toimub õppetöö õppetunnis. Õppetunnid toimuvad reeglina 

koolis, vajadusel ka väljaspool kooli. Töökava koostamine ja arendamine kuulub õpetaja 

pädevusse. 

 

Õpetaja kujundab kooli õppekava alusel välja töökava, mis arvestab klassi omapära ja suundumust, 

kooli arengusuunda ja eripära, õpilaste vaimseid ja kooli materiaalseid ressursse. 

 

Õpetaja töökavas täpsustatakse kooli õppekava üldosas ja ainekavas esitatut, arvestades 

konkreetseid õpilasi, kasutatavat õppekirjandust ja –materjale, õpetajatevahelist koostööd ning 

õppeaasta üldtööplaani. 

 

Õpetaja töökavad on vormistatud õppeperioodide kaupa. 

 

12. Narva-Jõesuu Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise 

kord 

Narva-Jõesuu Kooli õppekava koostamine ja arendamine eeldab õpilaste ja õpetajate; õpetajate ja 

juhtkonna, kooli hoolekogu; kooli ja lastevanemate, kooli omaniku koostööd riikliku õppekava 

üldosa mõtestamisel ja ainekavade koostamisel. 

12.1 Kooli õppekava muutmise algatamine 

12.1.1. Kooli õppekava uuendamine ja täiendamine toimub taotluse alusel, mis tuleb esitada 

kooli direktorile kirjalikus vormis koos ettepanekute ja põhjendustega. Kooli 

õppekava uuendamist ja täiendamist võib taotleda iga asjasthuvitatud isik. 

12.1.2. Kui kooli õppekava uuendamise või täiendamise vajadus on tingitud muudatustest 

õigusaktides, siis algatab kooli õppekava muutmise kooli direktor. 

12.2 Kooli õppekava muutuste ettevalmistamine 
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12.2.1. Kooli direktor kutsub kokku õppekava uuendamise ja täiendamise töörühma või 

töörühmad. 

12.3 Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise projekti esitamine enne selle 

kehtestamist arvamuse saamiseks hoolekogule , õppenõukogule 

12.3.1. Kooli direktor esitab kooli õppekava uuendamise või täiendamise projekti enne 

kehtestamist arvamuse avaldamiseks hoolekogule ja õppenõukogule. 

12.3.2. Kooli direktor vaatab hoolekogu ja õppenõukogu arvamused läbi. Kui hoolekogu ja 

õppenõukogu leiavad, 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. 

12.4 Kooli õppekava kehtestamine 

12.4.1. Kooli õppekava kehtestab kooli direktor käskkirjaga. 

12.5 Kooli õppekava muudatuste avalikustamine 

Kool avalikustab kooli õppekava  koos muudatustega kooli veebilehel ja loob kooli raamatukogus 

võimalused kooli õppekavaga tutvumiseks. 


