
 

II KOOLI ÕPPEKAVA 

 

 

Üldsätted 

 

§1 Reguleerimisala ja ülesehitus 

 

(1) Paide Valla Lasteaed-Kooli õppekava (edaspidi kooli õppekava) on kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse alusdokument. 

 

(2) Kooli õppekava lähtub: 

1) põhikooli riiklikust õppekavast; 

2) Paide Valla Lasteaed-Kooli põhimäärusest; 

3) kooli õppesuundadest ja eripärast, arvestades piirkondlikke vajadusi, lastevanemate ja 

õpilaste soove ning vaimseid ja materiaalseid ressursse. 

 

(3) Kooli õppekava koosneb üldosast ja ainekavadest. 

(4) Paide Valla Lasteaed-Kooli kooliastmed on: 

1) I kooliaste – 1.-3. klass; 

2) II kooliaste – 4.-6. klass. 

 

 

Üldosa 

 

 

§ 2 Kooli eripära ja põhiväärtused  

 

Kooli eripära – oleme väike maakool, kes väärtustab traditsioone ja hindab ajalugu, samas 

on arenev ja uuendusmeelne. Paikneme looduse rüpes, meid ümbritsevad metsad ja 

põllud, lähedal asub järv. Sellest lähtuvalt on tavapärased matkad, õppekäigud, õuesõpe, 

maastikumängud ja orienteerumine. Osaleme aktiivselt keskkonnateadlikkust toetavates 

projektides – erinevad õpitoad toimuvad koolis. Väljaspool kooli külastavad õpilased igal 

aastal looduskeskusi nt Oandu, Pernova loodusmaja, Simisalu Loodusmaja jt. 

Kool on liitunud ”Kiusamisest vaba kool” projektiga. 

 

Meie põhiväärtusteks on: 

• sallivus- oleme heatahtlikud ja sõbralikud, sallime erinevusi; 

• austus – austame iseennast, kaaslasi ja kolleege, suhtume lugupidamisega 

ümbritsevasse nii elus- kui eluta loodusesse; 

• hoolivus – hoolime üksteise tunnetest, personaalsetest vajadustest ja isiklikest 

asjadest; 

• julgus – julgeme olla loovad, ettevõtlikud ja kanda vastutust; 



• ausus – oleme ausad iseenda ja teiste suhtes. 

 

 

§3 Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 

(1) Koolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne; 

(2) Kooli õppe- ja kasvatuse põhieesmärgid: 

 Õpilane on saavutanud parimad võimalikud õpitulemused arvestades igaühe 

individuaalsust; 

 õpilane on ette valmistatud järgmisesse kooliastmesse minekukuks pärast 6. klassi 

lõpetamist; 

 õpilasel on säilinud õpimotivatsioon ja ta tunneb rõõmu koolis käimisest; 

 õpilane tuleb endaga toime muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas; 

 õpilane peab lugu enesest, oma kodust ja perekonnast ning kaaskodanikest, austades 

nende vabadusi ja väärikust; 

 õpilane armastab ja austab kodukohta, kodumaad ning suhtub lugupidamisega teiste 

rahvaste kultuuri; 

 õpilane lähtub üldinimlikest kõlblusnormidest, austab ja järgib kehtivaid seadusi; 

 õpilane hoiab loodust ning elab keskkonda säästvalt; 

 õpilane oskab teha valikuid ja enda valikute eest vastutust kanda; 

 õpilane hindab tervislikku eluviisi. 

 

§4 Õppetöös taotletavad pädevused 

 

(1) Kool loob tingimused õppekavas määratletud pädevuste saavutamiseks. Pädevused on 

teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis tagab õpilasele suutlikkuse tulla erinevates 

valdkondades toime loovalt, ettevõtlikult ja paindlikult. 

 

(2) Kooli õppekava alusel kujundatakse õpilastel üldpädevused: 

1) kultuuri- ja väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate 

moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, 

oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri sündmustega, 

väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; 

2) sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja 

vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna koostööd teiste inimestega erinevates 

situatsioonides; aksepteerida inimeste erinevusi ning erinevate keskkondade reegleid; teha 

koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aksepteerida inimeste erinevusi ning 

arvestada neid suhtlemisel; 

3) enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid 

külgi; järgida terveid eluviise; lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega 

seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme; 

4) õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat 

teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja –



strateegiaid, eirnevates kontekstides ning probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja 

oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust; 

5) suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi 

ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista teabe- ja 

tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja 

sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt; 

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

matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis 

elu- ja tegevusvaldkondades; 

7) ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud 

teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid 

võimalusi; seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja 

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

8) digipädevus- suutlikkus kasutada digitehnoloogiat nii õppimisel, tegutsemisel kui ka 

teistega suheldes; oskus leida ja kasutada infot, olla teadlik digikeskkonna ohtudest ja kaitsta 

oma privaatsust; olla avatud tehnoloogia arengule. 

 

 

§5 Õppimise käsitus 

 

 Õppimist käsitatakse väljundipõhiselt, mis tähendab, et oluliseks peetakse õpilaste poolt 

õppimise kaudu omandatud pädevuste omandamist õppeprotsessi lõpuks ning kuidas 

nende  pädevuste olemasolu hinnatakse. 

 Õppe- ja kasvatustöö on koostöö ja usaldus õpilaste, õpetajate ja vanemate vahel, kus 

arvestatakse üksteise võimeid, vajadusi ja oskusi: 

 Õpilane on õppeprotsessis aktiivne osaleja, kes õpib iseseisvalt ja koos kaaslastega: 

 Hoiakute kujundamise võtmeisik on õpetaja, kes pakub isiklikku eeskuju ja toetab õpilase 

loomupärast soovi iseendas selgusele jõuda ning aksepteeritavate käitumisharjumuste 

väljakujunemist, 

 Õpet kavandades ja ellu viies: 

 Arvestatakse iga õpilase eripära ja võimeid; 

 Arvestatakse, et õpilase õppekoormus oleks jõukohane ning antakse aega puhkuseks ja 

huvitegevuseks; 

 Kasutatakse teadmisi ja oskusi reaalsetes olukordades, seostatakse õpitut igapäevaeluga; 

 Luuakse võimalusi osaleda erinevates sotsiaalsetes olukordades nagu spordivõistlused, 

esinemised jne; 

 Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu, mis toetab 

õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. 

 

§ 6 Õppekeskkond 

 

 Kool tagab õpilastele õppekeskkonna, mis toetab õpilaste arenemist iseseisvaks ja 

aktiivseks õppijaks, kannab põhihariduse alusväärtusi ja oma kooli vaimsust ning 



säilitab ja arendab edasi paikkonna ja koolipere traditsioone. 

 Kool korraldab õppe, mis kaitseb ning edendab õpilaste vaimset ja füüsilist tervist. 

Õppe ja kasvatustöö toimub kuues klassikomplektis. Õpperühmad ja liitklassid 

komplekteeritakse vastavalt õpilaste arvule. Avatud on liitklass õpiraskustega ning 

tundeelu ja käitumishäiretega õpilastele – koosõppeklass. Samas arvestatakse 

võimalusel üksiktundide võimaldamisega aineõppest lähtuvalt, et tagada nõutavate 

pädevuste ja õpitulemuste saavutamine vanuseastmeti. 

Kool korraldab huvitegevust, et võimaldada õpilastele mitmekülgset arengut (pilliring, 

spordiring, kunstiring, liiklusring, rahvatantsu-, liikumis- ja näitering). 

Koolis töötab pikapäevarühm, kus võimaldatakse õpilastele abi koduste ülesannete 

lahendamisel. Pikapäevarühma võetakse õpilane õpetaja soovitusel ja lapsevanema 

kirjaliku avalduse alusel. Tegutsevad õpiabirühmad hariduslike erivajadustega laste 

toetamiseks. 

Õpiabirühmades tegeletakse õpilastega vastavalt vajadusele nii individuaalselt kui 

väikestes gruppides. Õpiabirühma suunatakse õpilased lähtudes õpetajate 

tähelepanekutest ja HEV koordinaatori ettepanekul lapsevanema kirjaliku avalduse 

aluse. Õppekoormus vastab riiklikus õppekavas arvestades õpilase individuaalsust. 

 Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujundamisel: 

 Osaleb kogu koolipere; 

 Luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel 

põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted õpilaste, vanemate, õpetajate, kooli 

juhtkonna ning teiste õpetuse ja kasvatusega seotud osapoolte vahel; 

 Kõiki õpilasi koheldakse eelarvamusteta ja võrdõiguslikult austades nende 

eneseväärikust ning isikupära; 

 Märgatakse ning tunnustatakse kõikide õpilaste pingutusi ja õpiedu; 

 Välditakse ja ennetatakse õpilastevahelist vägivalda ja kiusamist, kasutades 

”Kiusamisest vabaks” metoodikat ning tuginedes kooli põhiväärtustele; 

 Ollakse avatud vabale arvamusvahetusele, sealhulgas kriitikale; 

 Luuakse õpilastele võimalusi näidata initsiatiivi, osaleda otsustamises ning 

tegutseda nii üksi kui koos kaaslastega; 

 Luuakse õhkkond, mida iseloomustab abivalmidus ning üksteise toetamine õpi- 

või muude raskuste puhul; 

 Korraldatakse koolielu inimõigusi ja demokraatiat austava ühiskonna mudelina, 

mida iseloomustavad jagatud püsivad alusväärtused ning positiivsete ideede ja 

uuenduste toetamine; 

 Korraldatakse koolielu lähtudes rahvusliku, rassilise ja soolise võrdõiguslikkuse 

põhimõtetest. 

 Füüsilist keskkonda kujundades jälgib kool, et: 

1) Kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus ning kujundus on õppe seisukohast 

otstarbekas; 

2) Õppimisel on võimalus kasutada internetiühendusega arvutit ja esitlustehnikat; 

3) Õpilastel on võimalus kasutada rahvaraamatukogu, mis asub Tarbja õppekohas 

kooliga samas hoones; 



4) Kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus on turvaline ning vastab tervisekaitse- ja 

ohutusnõuetele; 

5) Ruumid ja õppevara on esteetilise väljanägemisega; 

6) Kasutatakse eakohast ning individuaalsest eripärast lähtuvalt kohandatavat 

õppevara, sealhulgas kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogial 

põhinevaid õppematerjale ja –vahendeid; 

7) On olemas kehalise tegevuse ning tervislike eluviiside edendamise võimalused nii 

koolitundides kui ka tunniväliselt. 

 Õpet korraldatakse ka väljaspool kooli ruume (sealhulgas kooliõues, looduses, 

muuseumides, arhiivides, keskkonnakeskustes, ettevõtetes ja asutustes) ning 

virtuaalses õppekeskkonnas. 

 

§ 7 I kooliastmes taotletavad pädevused 

 

Esimese kooliastme lõpus õpilane: 

1) 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; 

2) 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; 

3) teab oma rahvuslikku kuuluvust ning suhtub oma rahvusesse lugupidavalt; 

4) oskab end häälestada ülesandega toimetulemisele ning oma tegevusi ülesannet täites 

mõtestada; oskab koostada päevakava ja seda järgida; 

5) 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; 

6) mõistab ja kasutab õpitavas võõrkeeles igapäevaseid äraõpitud väljendeid ja lihtsamaid 

fraase; 

7) arvutab ning oskab kasutada mõõtmiseks sobivaid abivahendeid ja mõõtühikuid erinevates 

eluvaldkondades eakohaseid ülesandeid lahendades; 

8) käitub loodust hoidvalt; 

9) 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; 

10) oskab kasutada lihtsamaid arvutiprogramme ning kodus ja koolis kasutatavaid tehnilisi 

seadmeid; 

11) austab oma kodupaika ja Eesti riiki, tunneb selle sümboleid ning täidab nendega 

seostuvaid käitumisreegleid; 

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

eneseväljendusest ja tegevusest; 

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

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

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



 

§ 8 II kooliastmes taotletavad pädevused 

Teise kooliastme lõpus õpilane: 

1) hindab harmoonilisi inimsuhteid, mõistab oma rolli pereliikmena, sõbrana, kaaslasena ja 

õpilasena; peab kinni kokkulepetest, on usaldusväärne ning vastutab oma tegude eest; 

2) oskab keskenduda õppeülesannete täitmisele, oskab suunamise abil kasutada eakohaseid 

õpivõtteid (sealhulgas paaris- ja rühmatöövõtteid) olenevalt õppeülesande iseärasustest; 

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

eelarvamusteta, tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi ning mõistab 

kompromisside vajalikkust; 

4) oskab oma tegevust kavandada ja hinnata ning tulemuse saavutamiseks vajalikke tegevusi 

valida ja rakendada, oma eksimusi näha ja tunnistada ning oma tegevust korrigeerida; 

5) oskab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, teab oma tugevaid ja nõrku külgi 

ning püüab selgusele jõuda oma huvides; 

6) oskab mõtestatult kuulata ja lugeda eakohaseid tekste, luua eakohasel tasemel keeleliselt 

korrektseid ning suhtlussituatsioonile vastavaid suulisi ja kirjalikke tekste ning mõista suulist 

kõnet; 

7) tuleb vähemalt ühes võõrkeeles toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest 

ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel; 

8) on kindlalt omandanud arvutus- ja mõõtmisoskuse ning tunneb ja oskab juhendamise abil 

kasutada loogikareegleid ülesannete lahendamisel erinevates eluvaldkondades; 

9) väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida 

loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest; 

10) oskab kasutada arvutit ja internetti suhtlusvahendina ning oskab arvutiga vormistada 

tekste; 

11) oskab leida vastuseid oma küsimustele, hankida erinevatest allikatest vajalikku teavet, 

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

12) tunnetab end oma riigi kodanikuna ning järgib ühiselu norme; 

13) väärtustab kunstiloomingut ning suudab end kunstivahendite abil väljendada; 

14) väärtustab tervislikke eluviise, on teadlik tervist kahjustavatest teguritest ja sõltuvusainete 

ohtlikkusest; 

15) on leidnud endale sobiva harrastuse ning omab üldist ettekujutust töömaailmast. 

 

 

 

 Õppekorraldus 

 

§9 Läbivad teemad 

 

(1) Läbivad teemad on üld- ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu 

vahendiks ning neid arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel. Läbivad teemad on 

aineülesed ja käsitlevad ühiskonnas tähtsustatud valdkondi ning võimaldavad luua 

ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust, toetades õpilase suutlikkust oma teadmisi 



erinevates olukordades rakendada; 

(2)  Läbivate teemade õpe realiseerub kogu koolitegevuse kaudu: ainekavade, kooli 

mikrokliima, juhtimise ja majandamise kaudu. Õpetajal on õpimotivatsiooni loov, hoiakuid 

kujundav ning ea- ja jõukohast õppekeskkonda loov roll. Kasutatakse mitmesuguseid 

õppevorme: rühmatööd, projektid, ekskursioonid, arutelud, individuaalsed ülesanded, 

kodutööd, loovülesanded ja muu. Õpetaja isiklik eeskuju hoiakute ning töö- ja 

suhtlemisoskuste osas omab määravat tähtsust; 

(3)  Õpetuses ja kasvatuses käsitletavad läbivad teemad on: 

 

 Elukestev õpe ja karjääri planeerimine; 

 Keskkond ja jätkusuutlik areng; 

 Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; 

 Kultuuriline identiteet; 

 Teabekeskkond; 

 Tehnoloogia ja innovatsioon; 

 Tervis ja ohutus; 

 Väärtused ja kõlblus. 

 

§ 10 Õppe ja kasvatuse korraldus 

 

 õppeained koolis on järgmised: 

1) eesti keel 

2) kirjandus; 

3) A-võõrkeel on inglise keel, B-võõrkeel on vene keel; 

4) matemaatika; 

5) loodusõpetus; 

6) inimeseõpetus  

7) ajalugu; 

8) muusikaõpetus 

Õppeained 1.klass 2.klass 3.klass 4.klass 5.klass 6.klass 

eesti keel 6 6 6 3 4 3 

loovusõpetus 1 1 1 1   

kirjandus    1 1 2 

vene keel     1 3 

inglise keel   3 4 4 4 

matemaatika 3 4 5 5 4 4 

informaatika     1 1 

loodusõpetus 1 2 1 2 2 3 

ajalugu     2 2 

inimeseõpetus  1 1  1 1 

ühiskonnaõpetus      1 

muusika 2 2 2 2 1 1 



9) kunstiõpetus; 

10) tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus; 

11) kehaline kasvatus.  

 

 Kõiki õppeaineid õpitakse kogu õppeaasta vältel. 

 

(3) Kooli tunnijaotusplaan klassiti on järgmine: 

 

 

(4) Haridusliku erivajadusega õpilastele kohaldatakse õpet lähtuvalt õpilase erivajadusest 

ning kas HEV koordinaatori või nõustamiskomisjoni soovitustest vastavalt kooli 

võimalustele: 

 Lapsevanema põhjendatud taotlusel kohaldatakse õpilasele koduõpet, mida 

koordineerib klassiõpetaja; 

 Vajadusel vähendatakse õppeaine mahtu, õppepäeva pikkust või õppeaineid (nt B-

võõrkeel). 

(5)  Individuaalse õppekava rakendamise vajalikkuse, kestuse ning sisu otsustab õpiabi 

ümarlaud, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kaks korda õppeaastas. 

Õpiabi ümarlauda kuuluvad direktor, õpilasega tegelevad õpetajad, HEV 

koordinaator/eripedagoog-logopeed, lapsevanem ja õpilane. 

 

§ 11 Õpilase ja vanema teavitamine ning nõustamine 

 

(6) Klassi- või aineõpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse 

korral kohandavad õpet vastavalt õpilase vajadusele. 

(7) Kool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste 

saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde. 

(8) Kool nõustab vajaduse korral õpilase vanemat õpilase arengu toetamises ja kodus 

õppimises. 

(9) Kool tagab õpilasele ning vanematele teabe kättesaadavuse õppe ja kasvatuse korralduse 

kohta ning juhendamise ja nõustamise õppetööd käsitlevates küsimustes. 

(10) Õpilaste nõustamise ja õpiabi osutamise eesmärgil toimuvad koolis ümarlaua koosolekud 

tugimeetmete rakendamiseks vastavalt vajadusele. Ümarlauas osalevad kõik õpilasega 

tegelevad õpetajad, laps ja lapsevanem. Kevadel enne arenguvestlust toimub ümarlaud  

tugiteenuse kohta tagasiside andmiseks lapsele ja lapsevanemale. Otsustatakse edasine 

tugiteenuse vajadus.  Arenguvestlusel saab lapsevanem klassiõpetajalt tagasisidet õpilase 

edenemise kohta ja tehakse kokkuleppeid õpilase arengu toetamiseks edaspidi. 

 

Kunst 2 2 2 2 2 1 

tööõpetus, käsitöö ja 

kodundus, tehnoloogiaõp. 2 2 1 2 2 2 

kehaline kasvatus 3 3 3 3 3 2 

Kokku 20 23 25 25 28 30 



§ 12 Hindamine 

 

(1) Hindamise eesmärk on: 

1) toetada õpilase arengut ja anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta õpilasele ja 

lapsevanemale; 

2) innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima; 

3) suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee 

valikul; 

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

5) anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks. 

(2) Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe 

analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. 

Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Hindamine 

on õpetamise ja õppimise lahutamatu osa. Hinnatakse nõutavate õpitulemuste saavutamist, 

teadmiste ja oskuste omandamist, iseseisvust ja loovust teadmiste ja oskuste rakendamisel,  

oskust ennast suuliselt ja kirjalikult väljendada ning praktiliste tööde teostust. Õpilasel on 

õigus teada, mille alusel õpetaja tema tulemustele hinnangu annab. Õpilasel on õigus saada 

teavet hindamise korralduse ja hinnangute kohta ning seda annab õpilasele klassiõpetaja või 

aineõpetaja. 

1) Kool annab õpilasele tagasisidet õpilase käitumise (sealhulgas hoolsuse) kohta 

iganädalaselt nii suuliselt kui kirjalikult;  

2) kirjaliku tagasiside märgib õpetaja õpilaspäevikusse, vihikusse, töövihikusse või töölehele; 

3) tagasisides tuuakse esile õpilase edusammud ning juhitakse tähelepanu arendamist 

vajavatele oskustele; 

4) tagasiside peab olema positiivne ja õpilast motiveeriv, orienteeritud probleemide 

lahendamisele; 

5) õpilase arengut võrreldakse tema varasemate saavutustega, arvesse võetakse õpilase 

individuaalseid võimeid ja personaalset arengut; 

6) tagasisidet antakse nii õppeprotsessile, kui ka oskustele, mis on aluseks õppeaine 

omandamisel; 

7) esimese klassi õpilased saavad  poolaasta ja õppeaasta lõpus kirjalikud kirjeldavad 

sõnalised hinnangud; 

8) 2.-6. klassis hinnatakse numbriliselt. Lisaks saavad õpilased poolaasta ja aasta kokkuvõtval 

hindamisel koos numbrilise hindega paralleelselt kirjalikke sõnalisi kirjeldavaid hinnanguid. 

Sõnalised hinnangud lisatakse tunnistusele eraldi lehel.  

9)  Õppeaasta jooksul koolist lahkuvale õpilasele tuleb antud sõnalised hinnangud teisendada 

viie palli süsteemi.  

 

 



§ 13 Kujundav hindamine 

 

 (1) Kujundava hindamisena mõistetakse õppe kestel toimuvat hindamist, mille käigus 

analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse 

tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja suunatakse 

õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed. Kujundav 

hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema enda varasemate 

saavutustega. Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja 

vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase 

arengut. 

(2) Tagasiside õppetunnis 

1)  tunnis saab õpilane tagasisidet õppeainet ja ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja 

oskuste  kohta. Kogu õppepäeva vältel annavad pedagoogid õpilasele suulist tagasisidet, et 

toetada õpilase käitumise, hoiakute ja väärtushinnangute kujunemist; 

2) sõnaline tagasiside on suuline või kirjalik; kirjalik tagasiside kantakse õpilaspäevikusse, 

töölehele või vihikusse vastavalt tagasiside iseloomule; 

3) õpilane annab õpetaja suunamisel analüüsivat tagasisidet kaaslaste teadmiste, oskuste ja 

tegevuse kohta; 

4) õpetaja jälgib alati, et tagasiside oleks positiivne ja motiveeriv, rõhutades õpilase tugevaid 

külgi; tagasiside on soovitavas vormis; 

5) õppetegevuse käigus analüüsib õpilane enda teadmisi, oskusi, tegevust ja käitumist. 

(3)Eneseanalüüs 

1) Õpilast suunatakse alates 1. klassist ennast analüüsima, märkama enda ja kaaslase 

edusamme, ebaõnnestumisi ning otsima ja leidma võimalusi tulemuste parandamiseks; 

2) Eneseanalüüsi eesmärgiks on aidata kaasa lapse enesehinnangu kujunemisele; 

3) Enesehindamise käigus õpetatakse lapsi endale eesmärke seadma, kavandama ja 

korrigeerima oma õppimist ja tegevust; 

4) Kõik õpilased täidavad kaks korda aastas (oktoobris ja märtsis) eneseanalüüsi lehe 

möödunud õppeperioodi kohta ning seavad eesmärgid eesseisvaks perioodiks; 

5) õpetaja annab õpilase eneseanalüüsile tagasisidet kas kirjalikult või õpilasega vesteldes; 

6) 1. ja 2. klassi eneseanalüüsi lehel on etteantud väited, mille õpilane värvib kahe erineva 

värviga. Üks värv tähistab väitega nõustumist, teine mittenõustumist; 

7) 3.-6. klassis on õpilase eneseanalüüsilehel  ette antud hinnangud, mille hulgast õpilane 

valib ja märgib endale sobiva. Eneseanalüüsi lehel on võimalus soovi korral ka vabas vormis 

enda väljendamiseks. 

8) Eneseanalüüsi lehe vormi ja sisu võib õpetaja muuta ja kohandada vastavalt oma õpilastele. 

(4) Arenguvestlus 



1) Arenguvestlus toimub vähemalt üks kord õppeaastas; 

2) Arenguvestlusel osaleb õpilane, klassiõpetaja, lapsevanemad ja vajadusel teised õpilasega 

töötavad õpetajad/tugisüsteemi töötajad; 

3) Arenguvestlusel annab õpetaja vanematele tagasisidet õpilase edusammudest ja 

vajakajäämistest; 

4) Arenguvestlusel analüüsitakse õpilase arengut ja tema toimetulekut lähtudes õpilase 

individuaalsest; 

5) Õpetaja võib kasutada õpilase eneseanalüüsi lehte, õpilase töid või muid tema kohta 

kirjalikult kogutud materjale arenguvestluse alusmaterjalina. 

 

§ 14 Kokkuvõtvad hinded ja järgmisse klassi üleviimine 

 

(1) Kokkuvõttev hindamine on hinnete koondamine poolaastahinneteks ning poolaastahinnete 

koondamine aastahinneteks.  

(2) I ja II kooliastmes võib kokkuvõtva hindamisena kasutada vähemalt kaks korda 

õppeaastas toimuvat kirjeldavate sõnaliste kokkuvõtvate hinnangute andmist, millel ei pea 

olema numbrilist ekvivalenti. Kokkuvõtvas hinnangus peab selgelt kajastuma, kuivõrd 

taotletud õpitulemused on saavutatud. 

(3) 1. klassis numbriliselt ei hinnata. Poolaasta ja õppeaasta lõpus saavad õpilased kirjalikud 

sõnalised hinnangud. 

(4) 2.-6. klassis hinnatakse õpilasi numbriliselt. Poolaasta ja õppeaasta lõpul antakse lisaks 

kirjalikud kokkuvõtvad hinnangud. Hindamisaspektid, hinnangute esitamise ja 

klassitunnistuse vormi kinnitab kooli õppenõukogu. 

(5) Kokkuvõtvad hinded ja hinnangud kajastavad lapse arengut, kooliastme pädevuste ja 

õpioskuste kujunemist, õpiprotsessis osalemist ning õpitulemusi. Kokkuvõtvates hinnangutes 

tuuakse esile õpilase edusammud ning juhitakse tähelepanu arendamist vajavatele oskustele 

ning vajakajäämistele teadmistes.  

(6) Õpilast teavitatakse kokkuvõtvatest hinnetest ja hinnangutest suuliselt. 

(7) Kui õppeaine poolaastahinne või -hinnang on jäänud andmata ja õpilane ei ole kasutanud 

võimalust järele vastata, hinnatakse aastahinde või -hinnangu väljapanekul vastaval poolaastal 

omandatud teadmised ja oskused vastavaks hindele „nõrk” või antakse tulemustele 

samaväärne sõnaline hinnang. 

(8) Õpilasele, kelle 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 (nt logopeediline abi, 

õpiabi jm), et aidata omandada nõutavad teadmised ja oskused. 



 (9) Poolaastahinnete või -hinnangute alusel otsustab õppenõukogu, kas viia õpilane järgmisse 

klassi, jätta täiendavale õppetööle või klassikursust kordama. Õpilaste järgmisse klassi 

üleviimise otsus tehakse enne viimase õppeperioodi lõppu. 

(10) Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt poolaastahinnetest 

või -hinnangutest tuleks välja panna aastahinne „puudulik” või „nõrk” või anda samaväärne 

sõnaline hinnang. Täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu enne viimase 

õppeperioodi lõppu. Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul juhendamisel 

spetsiaalseid õppeülesandeid, et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. 

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

pannakse välja pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades selle tulemusi. 

(11) Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib erandjuhul jätta õpilase klassikursust kordama, 

kui õpilasel on kolmes või enamas õppeaines hinne „puudulik” või „nõrk” või samaväärne 

sõnaline hinnang, täiendav õppetöö ei ole tulemusi andnud ning õppekavaga nõutavate 

õpitulemuste saavutamiseks ei ole otstarbekas rakendada individuaalset õppekava või muid 

koolis rakendatavaid tugisüsteeme. Õppenõukogu kaasab otsust tehes õpilase või tema 

seadusliku esindaja ning kuulab ära tema arvamuse. Õppenõukogu otsuses peavad olema esile 

toodud kaalutlused, mille põhjal peetakse otstarbekaks jätta õpilane klassikursust kordama. 

(12) Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib jätta klassikursust kordama õpilase, kellel on 

põhjendamata puudumiste tõttu kolmes või enamas õppeaines aastahinne „puudulik” või 

„nõrk” või samaväärne sõnaline hinnang. Õppenõukogu kaasab otsust tehes õpilase või tema 

seadusliku esindaja ning kuulab ära tema arvamuse. 

(13) Täiendavale õppetööle või klassikursust kordama ei jäeta õpilast, kellele on koostatud 

individuaalne õppekava, kus on ette nähtud erisused järgmisse klassi üleviimise ajas. 

(14) Nõuded õpilase käitumisele esitatakse kooli kodukorras. 

 

§16 Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamise põhimõtted 

 

Haridusliku erivajadusega on õpilane, kellel avaldub eriline andekus, õpiraskused, terviserike, 

puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemalviibimine või kooli õppekeele 

ebapiisav valdamine. 

Oluline on varajane märkamine ja püüd ennetada õpi- ja käitumisprobleeme. Nõustamine ja 

õpiabi koolis koosneb erineva tasandi toetusest: 

 

• Märkamine – kontakt koduga, vestlused, aineõpetaja konsultatsioon, täiendav töö 

peale tunde 

• Õpilase vajaduste, pädevuste ja potensiaali väljaselgitamine sh ka õpilasele 

individuaalse jälgimise kaardi avamine ning selle täitmine 

• Kooliväliste tugisüsteemide kaasamine – koostöö Rajaleidja keskuse spetsialistedega, 

suunamine erialaspetsialistide konsultatsioonile. 

Õpilasele pakutakse koolipoolse tugimeetmena võimalust käia pikapäevarühmas, 

õpiabirühmas, vajadusel koostatakse individuaalne õppekava. 

 



(1) Hariduslike erivajadustega õpilased õpivad: 

1) Hariduslike erivajadustega õpilaste klassis. Neile kohandatakse õppevahendeid, tehakse 

muudatusi õppe sisus ja taotletavates õpitulemustes vastavalt nõustamiskomisjoni 

soovitustele. Neid abistab võimalusel abiõpetaja või tugiisik ning sotsiaalpedagoog. 

2) Koos klassiga individuaalse õppekava alusel, milles kohaldatakse õppevahendeid ja –

meetodeid, kuid ei tehta muudatusi õppesisus. Vajadusel ja võimalusel abistab neid 

tugiisik või abiõpetaja ning sotsiaalpedagoog. 

(2) Hariduslike erivajadustega õpilased saavad koolis õpiabi. 

(3) Õpiabirühmad moodustatakse lastest, kellel klassiõpetajate ja HEV-koordineerija 

tähelepanekute põhjal esineb raskusi õppekavas määratletud õpitulemuste saavutamisel ja 

kes vaatamata õpetajate abile ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes 

vajab abi õpioskuste ja –harjumuste kujundamisel toetavat õpet. 

(4) Õpilane arvatakse õpiabirühma lapsevanema kirjalikul nõusolekul. 

(5) Vastavalt vajadusele toimub õpiabi ümarlaud, kus koostöös õpetajate, eripedagoogi ja 

lapsevanematega lepitakse kokku õpilase õpiabi vajadus ja sisu.  

 

§ 17 Tegevuskava käitumisraskustega õpilase korral 

 

(1) Paide Valla Lasteaed-Koolis järgitakse käitumisraskustega õpilaste juhendamisel ja 

mõjutamisel järgnevat tegevuskava: 

1) Õpetaja lahendab tekkinud distsipliiniprobleemid tunnis suuliselt; 

2) Õpilasele kirjutatakse märkus õpilaspäevikusse; 

3) Õpilase käitumise arutamine vanemaga ja sotsiaalpedagoogiga; 

4) Õpilasega vestleb direktor; 

5) Ümarlaud – direktor, klassiõpetaja, aineõpetaja, lapsevanem, õpilane ja vajadusel 

tugispetsialist; 

6) Õpilasega käitumise arutamine õppenõukogus ja vajadusel hoolekogus. 

 

(2) Õppetunnist ajutine kõrvaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas kooli poolt 

tagatud järelvalve all ning saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused; 

(3) Pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 

kahe õppetunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul kooli poolt tagatud järelvalvega ja 

vajadusel õpilase pedagoogilise juhendamisega; 

(4) Ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpuks nõutavad 

õpitulemused (kuni 10 päeva ühe poolaasta jooksul, õpilasele koostatakse individuaalne 

õppekava); 

(5) Ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis; 

(6) Õpilase suunamine alaealiste komisjoni. 

 

§ 18 Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted 

 

(1) Õpetajad teevad koostööd planeerides oma tegevust õppetundides, lähtudes ainete 

lõimumise põhimõtetest; 

(2) Õpetajad teevad koostööd planeerides ja korraldades kooli ühisüritusi, väljasõite, 



õppekäike, spordivõistlustel osalemist; 

(3) Õpetajad koostavad oma töö paremaks planeerimiseks töökava, mille alusel toimub 

õppetöö tunnis; 

(4) Õpetaja töökava arvestab klassi omapära, õpilaste individuaalseid eripärasid ja kooli 

materiaalseid ressursse; 

 

§ 17 Õpilaste, lapsevanemate ja teiste huvigruppide kaasamine  

 

(1)Koolielu edendamiseks tehakse koostööd õpilastega. Õpilasi kaasatakse aruteludesse 

koolielu edendamisest. Igal õppeaastal viiakse õpilaste seas läbi tagasisedeküsitlus koolielu 

puudutavate küsimuste osas nagu rahulolu koolieluga üldiselt, rahulolu õpetamisega, rahulolu 

õpetajatega, suhetega teiste koolikaaslastega. 

Koolis tegutseb õpilasesindus, kelle esindaja on koostöös sotsiaalpedagoogiga õpilaste 

ettepanekute edastaja õppenõukogus. 

(2)Tehakse koostööd lapsevanematega. Igast klassikomplektist ja lasteaiarühmast valitakse 

üks esindaja hoolekokku. Hoolekogu liikmetel on õigus teha ettepanekuid koolielu 

parendamiseks ja saada direktorilt tagasisedet tehtu kohta. Hoolekogu vaatab läbi ja avaldab 

arvamust arengukava, õppekava, eelarve ja teiste kooli tegemisi puudutavate dokumentide 

kohta. Lapsevanemate hulgas viiakse igal õppeaastal läbi tagasisideküsitlus, et selgitada välja 

rahulolu õppetegevuste läbiviimisega, õpetajatega, lapsevanemate toetamisega, 

juhtimistegevustega ja koolieluga üldiselt. Lapsevanemad saavad teha ettepanekuid koolielu 

edendamiseks. 

(3)Koostöö volikogu ja vallavalitsusega. Kooli pidaja tagab haridusasutuse 

arenguvõimalused. 

(4)Rajaleidja keskuse ja teiste tugispetsialistdega. Lapse hariduslike ja arenguliste 

erivajaduste toetamises tuginetakse koostööle sotsiaalpedagoogiga lasteaed-koolis,  Järvamaa 

Rajaleidja keskuse, valla sotsiaaltöötaja ning teiste tugispetsialistidega. 

(5)Teiste huvigruppidega: Sargvere Maakultuuri Edendamise Seltsi, Sargvere Spordiklubi, 

Paide valla noortekeskusega, Anna Vaba Aja Maja, Paide Wabalinna Maja, Tarbja ja 

Sargvere raamatukogude, Paide Vallavalitsuse, Vallavolikogu, naaberomavalitsuste, teiste 

piirkonna õppeasutuste, ettevõtete ning kodanikuühendustega. Koostöö eesmärk on rikastada 

õppetegevust ning pakkuda igakülgseid arenguvõimalusi õpilastele. 

Paide Valla Lasteaed-Kool lähtub õpetamise ja kasvatamise korraldamisel õpilaste vajadustest    

ja huvidest, arvestades  lapsevanemate ettepanekute ja piirkonna eripäraga. 

 

 

§18 Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord 

 

(1) Õppekava muudatused viiakse sisse iga õppeaasta alguseks; 

(2) Õppekava kehtestab direktor. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne 

kehtestamist arvanuse avaldamiseks kooli hoolekogule, õppenõukogule ja õpilasesindusele.  

 

 

 



 

 

 

 

 


