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JAKOB WESTHOLMI CUNNNNASIUM
OppExavn

1. ULDSATTED

Jakob Westholmi Giimnaasiumi dppekava koostamise alused ja iilesehitus

Jakob Westholmi Gtimnaasiumi dppekava on Jakob Westholmi Giimnaasiumi dppe- ja
kasvatustegevuse alusdokument, mis on koostatud liihtuvalt riiklikust dppekavast, kooli
arengukavast, pidades silmas piirkonna vajadusi, koolikollektiivi kokkuleppest kooli
dppesuundade ja eripiira kohta, arvestades kooli pikaajalisi traditsioone, lastevanemate ja
dpilaste soove ning vaimseid ja materiaalseid ressursse.

Jakob Westholmi Gi.imnaasiumi dppekava terviktekst on kiittesaadav kooli veebilehel.
Jakob Westholmi Giimnaasiumi Sppekava koosneb neljast osast:
I. Jakob Westholmi Gtimnaasiumi dppekava iildosa
il. Jakob Westholmi Jakob Westholmi Giimnaasiumi 1. - 3. kooliastme ainekavad
III. Giimnaasiumi dppesuundade kohustuslike dppeainete kursusekavad
IV. Jakob Westholmi Giimnaasiumi valikainete ainekavad
Jakob Westholmi Giimnaasiumi kooliastmed:
1) I kooliastel.-3. klass;
2) II kooliaste 4.-6. klass;
3) III kooliaste 7.-9. klass;
4) giimnaasium 10.-12. klass.

Kooli dppekava iildosas esitatakse:

1) 6ppe- ja kasvatuseesmtirgid ning -p6himdtted;
2) tunnijaotusplaanid 6ppeaineti j aaastati, valikkursuste loendid ja valimise pdhimotted
3) ltibivad teemad ja nende kiisitlemise pdhimdtted, ldimingu p6himdtted, III kooliastme

loovtcio korraldamise p6himdtted
4) iilekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise p6him6tted;
5) 6ppe ja kasvatuse korraldus ning ajakasutus;
6) hindamise korraldus;
7) dpilaste ja lastevanemate teavitamise ja ndustamise korraldus;
8) dpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega dpilaste dppekonalduse pdhimdtted;
9) karjiiariteenuste korraldus;
10) dpetaja t<jcikava koostamise p6himdtted;
1 1) kooli dppekava uuendamise ja tiiiendamise kord.

Klassiti esitatud ainekavad on koondatud ainevaldkondade kaupa.

Ainekavades esitatakse klassiti :



1) aineSppe-eesmiirgid;
2) dppetegevus;
3) aine dpitulemused ja dppesisu ning nende vahelised seosed;
4) aine 6ppesisu seos dppekava liibivate teemadega ning ldiming teiste dppeainetega;
5) ainealased, ainetevahelised, klassidevahelised, iilekoolilised projektid ning pikemaajalised

koolidevahelised proj ektid;
6) kasutatav dppekirjandus ja dppevahendid.

2. JAKOB WESTHOLMI GTJMNAASIUMI oPPEKAVA ULDOSA

2.I. Jakob Westholmi Giimnaasiumi 6ppe- ja kasvatuseesmiirgid ja -p6him6tted
Jakob Westholmi Gtimnaasiumi alusviiiirtuseks on kogu koolipere, 6pilase ja perekonna
vastastikune usaldus j a koost<ici.

2.1.1. Kooli pdhiviiiirtused
o pikaajalisedkoolielutraditsioonid
o dppetciod toetav huvitegevus ja iirituste avatus teiste koolide $pilastele
o koostciohuvigruppidega
. siivadpe muusikas, inglise keeles ja majandus6ppes
o 6pilasesdbralik keskkond ja tugisiisteemid

Jakob Westholmi Giimnaasiumis toetatakse v6rdsel maaraldpilase vaimset, fiitisilist, kdlbelist,
sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Kool loob tingimused 6pilaste erisuguste v6imete
tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspdhise maailmapildi kujunemiseks.

Jakob Westholmi Giimnaasiumi 6ppekavas oluliseks peetud viiiirtused tulenevad <Eesti
Vabariigi pdhiseaduses>, URO inimdiguste deklaratsioonis, lapse diguste konventsioonis ning
Euroopa Liidu alusdokumentides nimetatud eetilistest p6him6tetest.

Uldinimtikud viiiirtused - ausus, hoolir,'us, aukartus elu vastu, 6iglus, inimvtiiirikus,
lugupidamine enda ja teiste vastu.

Uhiskondlikud viiiirtused - vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism,
kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna j?itkusuutlikkus, 6igusp6hisus, solidaarsus,
vastutustundlikkus j a sooline v6rddiguslikkus.

Opilaste sotsialiseerumine rajaneb eesti kultuuri traditsioonide, Euroopa tihisviiiirtuste ning
maailma kultuuri ja teaduse pdhisaavutuste omaksvdtule. Tugeva p6hlharidusega inimesel
suudavad iihiskonnas integreeruda ning aitavad kaasa Eesti tihiskonna i?itkusuutlikule
sotsiaalsele, kultuurilisele, majanduslikule ja dkoloogilisele arengule. Giimnaasiumiharidus on
jeitkuks p6hiharidusele ja jatkab pdhikoolis toimunud viiiirtuskasvatust. Tiihtsustatakse
viiiirtusi, mis aitavad kaasa tihiskonna inimvara ning riigi majanduse arengule.

Giimnaasiumihariduse omandanud vaimselt, sotsiaalselt, emotsionaalselt, kdlbeliselt ja
fiiiisili selt ktipsed inimesed tagav ad Eesti iihiskonna j ?itkusuutlikkuse.



2.l.2.Pdhikooli ja giimnaasiumi sihiseade
Pdhikoolis on 6petuse ja kasvatuse p6hitaotlus tagada 6pilase eakohane tunnetuslik, kdlbeline,
fi.iiisiline ja sotsiaalne areng ning tervikliku maailmapildi kujunemine.

Kooli tilesanne on luua dpilasele eakohane, turvaline, positiivselt m6juv ja arendav
6pikeskkond, mis toetab tema Opihimu ja 6pioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise
m6tlemisvdime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseviiljendust ning
sotsiaalse j a kultuurilise identiteedi kuj unemist.

Pdhikool aitab dpilasel jduda selgusele oma huvides, kalduvustes ja v6imetes ning tagab
valmisoleku Opingute jdtkamiseks j2irgneval haridustasemel ja elukestvaks 6ppeks. Pohikooli
ldpetanud noorukil on arusaam oma tulevastest rollidest perekonnas, tddelus, [hiskonnas ja
riigis.

Gtimnaasiumis on dpetuse ja kasvatuse p6hitaotlus, et dpilased leiaksid endale huvi- ja
vdimetekohase tegevusvaldkonna, millega siduda edasine haridustee. Giimnaasiumi iilesanne
on luua tingimused, et dpilased omandaksid teadmised, oskused ja viiiirtushoiakud, mis
v6imaldavad jatkatatdrgeteta Spiteed kdrgkoolis vdi giimnaasiumijiirgses kutsedppes.
Nende iilesannete tiiitmiseks ja eesmiirkide saar,'utamiseks keskendutakse:
1) dpilaste iseseisvumisele, oma maailmapildi kujunemisele ja valmisolekule elus toime tulla
2) adekvaatse enesehinnangu kujunemisele;
3) iseseisva dppimise ja koostoooskuste arendamisele;
4) edasise haridustee vdimaluste tutvustamisele ja hindamisele;
5) kodanikuoskuste, -aktiivsuse ja -vastutuse viiljakujunemisele.
Teadmiste, viiiirtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine toimub kogu
kooli 6ppe- ja kasvatusprotsessi, kodu ja kooli koost<iri ning 6pilase vahetu elukeskkonna
iihistoime tulemusena.
Kool seisab eesti rahr,rrse, keele ja kultuuri siiilimise ja arengu eest, seepiirast pciciratakse erilist
tiihelepanu eesti keele dppele.

2.13.UlOpiidevused, liibivad teemad ja ldimingu p6him6tted
Piidevus asjakohaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis tagab suutlikkuse teatud
tegevusalal vdi -valdkonnas tulemuslikult toimida. Piidevused jagunevad iild-, valdkonna- ja
6pp e ainep iide'vusteks.
Uldpddevused on aine- ja valdkonnaiilesed piidevused, mis on viiga olulised inimeseks ja
kodanikuks kasvamisel. UlApadevused kujunevad kdigi Oppeainete kaudu, ent ka tunni- ja
kooliviilises tegevuses ning nende kujunemist jdlgitakse ja suunatakse dpetajate ning koofi ja
kodu iihist<icis.

Uldpadevused:
kultuuri- ja vddrtuspcidevus - suutlikkus hinnata inimsuhteid ja tegevusi iildkehtivate
moraalinormide seisukohast; tajuda ja vaartustada oma seotust teiste inimestega, loodusega,
oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripiirandiga ja niiiidisaegse kultuuri-siindmustega,
v?iiirtustada lo omingut j a kuj undada ilumeelt.
Kultuuriteadmised seisnevad teadlikkuses kohalikust, oma riigi ja Euroopa kultuuripiirandist
ning nende rollist maailmas. Tiihtis on mdista Euroopa ja maailmateiste regioonide kultuurilist
ning keelelist mitmekesisust. Avatud suhtumine ja lugupidamine kuliuurilise vtiljenduse
mitmekesisuse vastu p6hineb oma kultuuri si.igaval mdistmisel ning identiteeditundel.
sotsiaalne ia kodanikupddevus- suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku
kodanikuna ning toetada iihiskonna demokraatlikku arengut; teada ning jrhgida iihiskonnas
kehtivaid viiiirtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha koostcirid teiste
inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel.



Enesemridratluspddevzs - suutlikkus mOista ja hinnata iseennast, oma n6rku ja tugevaid ktilgi;
jtirgida terveid eluviise; lahendada iseendaga, oma vaimse ja flitisilise tervisega seonduvaid
ning inimsuhetes tekkivaid probleeme.
1pipr)devus - suutlikkus organiseerida dpikeskkonda ja hankida 6ppimiseks vajaminevat
teavet; planeerida dppimist ning seda plaani jtirgida; kasutada dpitut, sealhulgas opioskusi ja -
strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; anali.itisid i endi teadmisi ja
oskusi, tugevusi ja nOrkusi ning selle pdhjal edasidppimise vajadust.
Suhtluspddevzs -suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt viiljendada, arvestades olukordi ja
suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja pdhjendada; lugeda ning moista teabe- ja
tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja
sobivat stiili; vii2irtustada digekeelsust ning vtilj endusrikast keelt.
Matemaatika-, loodusteaduslik ia tehnoloogiapcidevus - suutlikkus kasutada matemaatikale
omast keelt, stimboleid ning meetodeid erinevaid tilesandeid lahendades koigis elu- ja
tegewsvaldkondades; kirjeldada iimbritsevat maailma loodusteaduslike mudelite 

-ja

mddtmisvahendite abil ning teha tdenduspdhiseid otsuseid; kasutada uusi tehnoloogiaid
eesmiirgip?iraselt. Giimnaasiumis lisandub taotlus kasutada matemaatikale omaseid mudeleid
ning m6ista loodusteaduste ja tehnoloogia tiihtsust ning mdju igapiievaelule, loodusele ja
tihiskonnale; m6ista teaduse ja tehnoloogiaga seotud piiranguid ju tirk".
Ettevdtlikkuspddevus -suutlikkus ideid luua ja ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi
erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; ntiha probleeme ja neis peituvaid vOimalusi; seada
eesmEirke ja neid ellu viia; korraldada iihisteger,usi, niiidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste
eest; reageerida paindlikult muutustele ning v6tta arukaid riske.
Digipcidevus- suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas
tihiskonnas nii dppimisel, kodanikuna tegutsedes kui kogukondades suheldes; leida ja sziilitada
digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusviiiirsust; osaleda digitaalses
sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada
probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja vdtteid, suhelda ja tetra koost<icid erinevates
digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust,
isikuandmeid ia digitaalset identiteeti; jiirgida digikeskkonnas samu moraali- ja
vii2irtuspdhim6tteid nagu igap?ievaelus.

Jakob Westholmi Giimnaa tumr 6ppekava iildpiidevused nende seos liibivate teemade
Piidevused Opitulemused Liibivad teemad Tegelused,/meetodid
Opi-, matemaatika-
loodusteaduslik ja
tehloloogiapiidevus

Omandab oskuse dppida ja
dpitut kasutada
Kujuneb elukestvaks
6ppijaks

Tuginedes matemaatika
seaduspiirasustele oskab
lahendada iilesandeid kdigis
elu- ia tegevusvaldkondades

Elukestev 6pe ja
karj Aiiri planeerimine

Tehnoloogia ja
innovatsioon

Opitu seostamine
igapdevaeluga
Teadusprojektid
Erinevate infoallikate
kasutamine
Avatud, probleem ja
nuputamisiilesannete
Iahendamine

Kultuuri- ja
viiiirtuspiidelus

Jiirgib koolis ja viiljaspool
kooli iildtunnustatud viiiirtusi
ja kdlblusp6him6tteid
Peab lugu oma kooli
traditsioonidest ja annab oma
panuse nende rikastamiseks
Austab Eesti ja teiste
rahvaste kultuuripiirandit
On aktiivne kodanik, kes
piiiiab lahendada k6lbelisi
konflikte ja teeb
vastutustundlikke valikuid

Viirirtused ja k6lblus
Kultuuriline identiteet
Tervis ja ohutus

Traditsioonide
viiiirtustamine
Huvitegevus koolis
Tervisen6ukosu t66

Sotsiaalne-ja
kodanikupiidevus

Oskab suhelda
On koostOdaldis ja tolerantne
iihiskonna liise

Viitirtused ja k6lblus
Kodanikualgatus ja
ettev6tlikkus

Koolit06taj ate isiklik
eeskuju
Maiandus6pe



Oskab teha koost0Od
erinevates situatsioonides,
arvestab suhtlemisel teiste
erinevustega
Osaleb klassi-j a koolivtiliste
tegevuste kaudu iihiskonna
poliitilises j a maj anduslikus
toimimises
Valdab internetisuhtluse
olulisi aspekte
Oskab viiljendada ja
pdhiendada oma seisukohti

Teabekeskkond Huvitegews
Aktiiv6ppe meetodid
tunnitegevustes
Arenguvestlused

Enesemtiiiratluspiidevus Oskab analiiiisida ennast ja
oma kditumist ja inimsuhteid.
Jiirgib terveid eluviise

Vtiiirtused ja k6lblus
Tervis ja ohutus

Koolit00tajate isiklik
eeskuju
Terviseprojektid
Liiklus-ja
ohutusprojektid
Huviringides osalemine

Ettev6tlikkusptidevus On algatusvOimeline ja
ettevdtlik
Rakendab oma teadmisi ja
praktilisi oskusi ettevdtiuses
ja majanduselus ja
kodanikualgatuslikes
projektides

Kodanikualgatus ja
ettev6tlikkus
Tehnoloogia ja
innovatsioon

OE tegevus,
6pilasiiritused ja
algatused
Majandusdpe-
6pilasfrmad
Heategevus ja projektid

Digipiidevus Oskab suhelda
digikeskkondades, haldab
digiinfot, oskab kaitsta oma
privaatsust j a digiidentiteeti

sisuloome, furvalisus
ja probleemilahendus.

Erinevate infoallikate
kasutamine; digitaalne
sisuloome (tekstide,
piltide, multimeediumide
loomisel ja kasutamine)

Liihedase eesmargiseade ja dppesisuga dppeained moodustavad ainevaldkonna. peamine
eesmArk on vastava valdkonnaptidevuse kujunemine, mida toetavad ainevaldkonna dppeainete
eesmihgid ja dpitulemused. Valdkonnapiidevuste kujunemist toetavad ka- teiste
ainevaldkondade dppeained ning tunni- ja koolivtiline tegevus.

Jakob westholmi Giimnaasiumi dppekavas on j flrgmised ainevaldkonnad:
1) keeljakirjandus;
2) v66rkeeled;
3) matemaatika;
4) loodusained;
5) sotsiaalained;
6) kunstiained;
7) kehaline kasvatus.

1.-3. kooliastmes kajastavad dpitulemused 6pilase head saavutust, giimnaasiumis rahuldavat
saavutust. Viiiirtushoiakuid viiljendavaid dpitulemusi numbriliselt ei hinnata, vaid antakse
nende saavutatuse kohta dpilasele tagasisidet.

Oppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks l6imingu kaudu. Ldiming toetab
Spilaste rild- ja valdkonnapiidevuste kujunemist. Ldimingu pdhim6tteid on arvestatud klassiti
koostatud ainekavades ning neid tapsustatakse dpetajate tddkavades. 6pp. ldimimine
saavutatakse erinevate ainevaldkondade 6ppeainete iihisosajiirgimisel, 6ppeainete, koolisiseste
projektide ja ltibivate teemade iihiste temaatiliste r6huasetuste, Oppetileiannete ning -viiside



abil. L6imingu saawtamiseks konaldab kool 6pet ja kujundab dpikeskkonda ning dpetajate
koostd<id viisil, mis v6imaldab ainetilest kasitlust: tiipsustades piidevusi, seades dppe-eesmiirke
ning mii2irates erinevate dppeainete rihiseid probleeme ja mOistestikku.

2:1.4. Oppimise kiisitus ja Opikeskkond
Oppimine on elukestev protsess, mil_leks vajalikud oskused ja tdciharjumused kujunevad
pdhihariduse omandamise kiiigus. Oppimine tiihendab teadmiste, oskuste, vilumuste,
viiiirtushoiakute ja -hinnangute omandamist, mis on vajalikud igapiievaelus toimetulekuks.
Gtimnaasiumis on 6ppimine 6pilase aktiivne ja sihiptirane tegevus, mis on suunatud tajutava
informatsiooni m6testamisele ja tdlgendamisele vastastikuses toimes teiste dpilaste, opelajate,
vanemate j a iildisema elukeskkonnaga.
Opikeskkonnana mdistetakse dpilasi timbritseva vaimse, sotsiaalse ja ftitisilise keskkonna
kooslust, samuti kodu ja laiemas elukeskkonnas toimivad mdjutusi. Opikeskkond
kindlustatakse 6ppe- ja kasvatustegevusega ja reguleeritakse jiirgmiste kooli dokumentidega:

Kodukord
1pilas te tunnustamis e kor d

- Tugi ja mdjutusmeetmete rakendmaise kord
Oppekavas mdistetakse dpetamisl kui 6pikeskkonnaja dppetegevuse organiseerimist viisil, mis
seab dpilase tema arengule vastavate, kuid pingutust n6udvate tilesannete ette, mille kaudu tal
on vdimalik omandada kavandatud dpitulemused.
Kasvatust mdistetakse kui dpilase suhete kujundamist teda iimbritseva maailmaga.

2.1.5. Piidevused

I kooliastmes taotletavad piidevused
Esimese kooliastme l6pus dpilane:
1) peab lugu oma perekonnast, klassist ja koolist; on viisakas ,taidab lubadusi; teab, et kedagi

ei tohi naeruvii?iristada, kiusata ega nanida; oskab kaaslast kuulata, teda tunnustada;
2) tahab 6ppida, tunneb r66mu teadasaamisest ja oskamisest, oskab dppida iiksi ning koos

teistega, paaris ja riihmas, oskab jaotada aega dppimise, harrastustegevuse, koduste
kohustuste ning puhkamise vahel;
teab oma rahvuslikku kuuluvust ning suhtub oma rahvusesse lugupi davalt;
oskab end hii2ilestada i.ilesandega toimetulemisele ning oma teger,usi rilesannet tiiites
mdtestada; oskab koostada ptievakava ja seda jtirgida;
suudab tekstidest leida ja m6ista seal sisalduvat teavet (sealhulgas andmeid, termineid,
tegelasi, tegewsi, stindmusi ning nende aega ja kohta) ning seda suuliselt ja kirjalikult
esitada;
mdistab ja kasutab dpitavas v66rkeeles igapiievaseid viiljendeid ja lihtsamaid fraase;
arvutab ning oskab kasutada m6dtmiseks sobivaid abivahendeid ia m6dttihikuid erinevates
eluvaldkondades eakohaseid iilesandeid lahendades:
kriitub loodust hoidvalt;

3)
4)

s)

6)
7)

8)
e) o skab sihiptirasel t v aadelda, erinevusi j a sarnasusi

ja niihtusi vdrrelda, i.ihe-kahe tunnuse alusel
margata ning kirjeldada; oskab esemeid

riihmitada ning lihtsat plaani, tabelit,
diagrammi j a kaarti lugeda;

10) oskab kasutada lihtsamaid arvutiprogramme ning kodus ja koolis kasutatavaid tehnilisi
seadmeid;
austab omakodupaika, kodumaadjaEesti riiki, tunneb selle siimboleid ning tiiidabnendega
seostuvaid ktiitumisreegleid;
oskab ilu miirgata ja hinnata; hindab loovust ning tunneb r66mu liikumisest, loovast
enesevlilj endusest ja tegevusest;
hoiab puhtust ja korda, hoolitseb oma viilimuse ja tervise eest ning tahab olla terve;
oskab ohtlikke olukordi veltida ja ohuolukorras abi kutsuda, oskab ohutult liigelda;

11)

r2)

13)
r4)



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

II kooliastme piidevused
Teise kooliastme l6pus 6pilane:
1) hindab harmoonilisi inimsuhteid, mdistab oma rolli pereliikmena, s6brana, kaaslasena ja

dpilasena; peab kinni kokkulepetest, on usaldusvtiiirne ning vastutab oma tegude eest;
2) oskab keskenduda Oppei.ilesannete tiiitmisele, oskab suunamise abil kasutada eakohaseid

6piv6tteid (sealhulgas paaris- ja riihmatriciv6tteid) olenevalt Oppetilesande iselirasustest;
3) viiiirtustab oma rahvust ja kultuuri teiste rahluste ning kultuuride seas, suhtub inimestesse

eelarvamusteta, tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi ning mdistab
kompromisside vaj alikkust;

4) oskab oma tegevust kavandada jahinnataning tulemuse saavutamiseks vajalikke tegevusi
valida ja rakendada, oma eksimusi ntiha ja tunnistada ning oma teger,ust konigeerida;

5) oskab oma arvamust viiljendada, pdhjendada ja kaitsta, teab oma tugevaid ja n6rku ktlgi
ning piiiiab selgusele j6uda oma huvides;

6) oskab mdtestatult kuulata ja lugeda eakohaseid tekste, luua eakohasel tasemel keeleliselt
korrektseid ning suhtlussituatsioonile vastavaid suulisi ja kirjalikke tekste ning mdista
suulist k6net;

7) tuleb vtihemalt iihes v66rkeeles toime igapiievastes suhtlusolukordades, mis nduavad otsest
j a lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel;

8) on kindlalt omandanud arvutus- ja m6dtmisoskuse ning tunneb ja oskab juhendamise abil
kasutada loogikareegleid iilesannete lahendamisel erinevates eluvaldkondades;

9) vtiiirtustab siiiistvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke kiisimusi ja hankida
loodusteaduslikku teavet, oskab looduses kiiituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest;

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

1 1) oskab leida vastuseid oma ktisimustele, hankida erinevatest allikatest vajalikku teavet, seda
tdlgendada, kasutada ja edastada; oskab teha vahet faktil ja arvamusel;

12) tunnetab end oma riigi kodanikuna ning jiirgib tihiselu norne;
13) viiiirtustab kunstiloomingut ning suudab end kunstivahendite abil viiljendada;
14) viiiirtustab tervislikke eluviise, on teadlik tervist kahjustavatest teguritest ja sdltuvusainete

ohtlikkusest;
15) on leidnud endale sobiva harrastuse ning omab iildist ettekujutust t<iomaailmast.

III kooliastme piidevused
Kolmanda kooliastme l6pus 6pilane:
1) tunneb tildtunnustatud viiiirtusi ja k6lblusp6himdtteid, jtirgib neid, ei jaa iikskdikseks, kui

neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma vOimaluste piires;
2) tunneb ja austab oma keelt ja kultuuri ning aitab kaasa eesti keele ja kultuuri siiilimisele ja

arengule. Omab ettekujutust ja teadmisi maailma eri rahvaste kultuuridest, suhtub teistest
rahvustest inimeste sse eelarvamustevabalt j a lugupidavalt;

3) on teadmishimuline, oskab dppida ja leida edasidppimisv6imalusi, kasutades vajaduse
korral asjakohast ndu;

4) on ettevdtlik, usub iseendasse, kujundab oma ideaale, seab endale eesmtirke ja tegutseb
nende nimel, juhib ja korrigeerib oma kiiitumist ning vdtab endale vastutuse oma tegude
eest;

5) suudab end olukorda j a suhtluspartnereid arvestades kdnes j a kirj as selgelt j a asj akohaselt
viiljendada, mdista ja tdlgendada erinevaid tekste, tunneb ja jargib digekirjareegieid;

6) valdab viihemalt iiht v66rkeelt tasemel, mis vdimaldab igapiievastes olukordades suhelda
kirjalikult ja suuliselt ning lugeda ja m6ista eakohaseid vddrkeelseid tekste;

7) suudab lahendada igapiievaelu erinevates valdkondades tekkivaid ktisimusi, mis n6uavad
matemaatiliste mdttemeetodite (loogika ja ruumilise mdtlemise) ning esitusviiside
(valemite, mudelite, skeemide, graafikute) kasutamist;



8) m6istab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab
ja tegutseb loodust ja keskkonda s2iiistes;

9) oskab esitada loodusteaduslikke kiisimusi, nende iile arutleda, esitada teaduslikke
sei sukohti j a teha td endusmaterj ali pdhj al j iireldusi ;

10) suudab tehnikamaailmas toime tulla ning tehnikat eesmiirgipiiraselt ja v6imalikult riskita
kasutada;

11) on aktiivne ja vastutustundlik kodanik, kes on huvitatud oma kooli, kodukoha ja riigi
demokraatlikust arengust;

12) suudab vtiljendada ennast loominguliselt, peab lugu kunstist ja kultuuripiirandist;
13) viiiirtustab ja jargib tervislikku eluviisi ning on fliiisiliselt aktiivne;
14) m6tleb siisteemselt, loovalt ja kriitiliselt, on avatud enesearendamisele.

Giimnaasiumis taotletavad piidevused
Giimnaasiumi ldpetades dpilane :

1) ktiitub eetiliselt, jargib iildtunnustatud viiiirtusi ja kOlblusp6him6tteid;
2) vastutab oma valikute, otsustuste ja endale vdetud kohustuste eest, austab teiste inimeste

ja iseenda vabadust, on suveriiiinne isiksus;
3) kasutab erinevaid dpistrateegiaid, oskab koostada uurimistcicid ja seda esitleda, oskab olla

meeskonna liige ja panustada i.ihiste eesmiirkide saavutamisse;
4) aitab teadlikult kaasa eesti rahvuse, keele, kultuuri ja Eesti riigi siiilimisele ja arengule,

mdistab eesti kultuuri Euroopa ja teiste rahvaste kultuuri kontekstis; m6istab, viiiirtustab ja
austab oma ja teiste rahvaste kultuuritraditsioone;

5) suudab hinnata oma taotlusi, arvestades oma v6imeid ning v6imalusi, oskab ette niiha
vdimalikku edu ja ebaedu, on teadlik erinevatest t<j<ivaldkondadest, tcirituru suundumustest;
oskab hankida teavet edasi6ppimise ja tcidleidmise vdimaluste kohta, kavandab oma
karjiiiiri;

6) kasutab korrektset ja viiljendusrikast keelt, oskab argumenteeritult viiidelda;
7) mdtleb kriitiliselt ja loovalt, arendab ning hindab oma ja teiste ideid, pdhjendab oma

valikuid ning seisukohti;
8) valdab viihemalt kahte vS6rkeelt iseseisva keelekasutaja tasemel;
9) kasutab matemaatilisi teadmisi ja meetodeid erinevates eluvaldkondades;
10) omab viiljakujunenud loodusteaduslikku maailmapilti ning mdistab miridisaegse

loodusteaduse olemust, teab globaalprobleeme, vdtab kaasvastutuse nende lahendamise
eest, viiiirtustab ja jiirgib jiitkusuutliku arengu p6him6tteid;

11) kasutab niiiidisaegset tehnoloogiat eesmiirgipiiraselt ja vastutustundega, hindab
tehnoloogiliste rakenduste mdju igapiievaelule, omab kaalutletud seisukohti tehnoloogia
arengu ja selle kasutamisega seotud ki.isimustes;

12) on kujundanud oma aktiivse kodanikupositsiooni, tunnetab end
tihiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja globaalses kontekstis, oskab

dialoogiv6imelise
konflikte vtiltida ja

lahendada, kiiitub tolerantselt;
13) hindab heatasemelist kunsti, oskab oma loominsus kiisitseda tddvahendeid ning kasutada

tehnikaid j a materj ale;
14) elab tervislikult, oskab hoidaja vajaduse korral taastada oma vaimset ja ftitisilist vormi.

2.1.6,6pp. ja kasvatustegevuse korraldus ja ajakasutus

Jakob Westholmi Giimnaasiumis on
. Oppeaasta jaotatud 3 trimestriks, milles on kokku viihemalt 175 dppeptieva;
o pdhikooli ja giimnaasiumi l6puklassis on kokku vtihemalt 185 dppepdeva (sh ldpueksamite

toimumise periood).
o koolivaheajad on vastavalt haridus- ja teadusministri kehtestatud aegadel v6i kooli pidaja

poolt kehtestatud aegadel (PGS S 241g7);



o 1.-9. klassini on traditsiooniline dppetcici korraldus (k6iki Oppeaineid Opitakse kogu
dppeaasta vtiltel), hinnatakse trimestrite v6i poolaastate kaupa;

o giimnaasiumis on traditsiooniline 6ppet<i<i korraldus, hinnatakse kursusepdhiselt.

Ainetundide jaotus klassiti pdhikoolis ja kursuste jaotus gtimnaasiumis mtiiiratakse Jakob
tusplaanis.
dppetund. Oppetunni arvestuslik pikkus on 45
viiljaspool kooli Oppektiiguna. Oppektiigud on

planeeritud 6petaja t<icikavas ja kooskOlastatud teiste sama klassi ainedpetajatega.

Ulekoolilised dppektiikude ja projektide piievad on trimestri viimasel niidalal.

Opilaste lubatud suurim niidalakoormus pdhikooli klassides on:
1. klass 20 dppetundi;
2. klass 23 dppetundi;
3. klass 25 dppetundi;
4. klass 25 dppetundi;
5. klass 28 6ppetundi;
6. klass 30 dppetundi;
7. klass 30 dppetundi;
8. klass 32 6ppetundi;
9. klass 32 6ppetundi.
opilaste minimaalne niidalakoornus giimnaasiumiastmes on 32 tundi.
Opilase minimaalne dppekoormus giimnaasiumiastme jooksul on 96 kursust (l kursus on 35
6ppetundi).
Opilase dppekoormusesse kuuluv ad 63 riiklikult kohustuslikku kursust, kooli poolt miiiiratud
20 kursust dppesuundade kujundamiseks ning dpilase omal valikul viihemalt 13 valikaine
kursust kooli poolt pakutavatest.
Giimnaasiumiastmes vdimaldatakse 6pet kolmes suunas: reaal-, humanitaar- ja riigikaitse
suunal.
Alates 5. klassist dpetatakse tcicidpetust / kasitddd ning kehalist kasvatust eraldi riihmades.
Liihtudes dpilaste arvust vdib liita ainetundide liibiviimiseks erinevate klasside dpilasi
eeldusel, et 1. - 3.kooliastmes ei ole riihm suurem kui 24 6pilast.
Opilase vanema taotlusel vdib kool arvestada 2. - 4. kooliastme dpilastel 6ppimist muusika-
koolis muusikadpetuse osana tingimusel, et see vdimaldab 6pilasel saavutada dppekavaga
miiiiratud dpitulemusi. Muusikadpetuse hinne pannakse sellisel juhul viilja muusikakooli tdendi
alusel.
Opilase v6i piiratud teovdimega dpilase vanema taotlusel vdib giimnaasiumiastmes arvestada
6ppetoo osana v66rkeelte ja kunsti dppimist koolitusluba omavas firmas ning osalemist
treeningriihmades, spordiklubides tingimusel, et see v6imaldab dpilasel saavutada Sppekavaga
miiiiratud dpitulemusi. Kursusehinded pannakse sellisel juhul viilja koolitaja toendi alusel.
III kooliastmes korraldab kool liibivatest teemadest liihtuva vdi dppeaineid lOimiva loovt<iii,
milleks on uurimus, projekt, kunstit66 vm. Temaatika valib kool, tiipsema teemavaliku teevad
dpilased koost<i<is juhendajatega. Loovtctctd vdib teha individuaalseli vdi kollektiivselt.
Loovtcici teema miirgitsake ldputunnistusele. Loovt<i<) juhendi leiab kooli kodulehelt:
http ://www.westholm.tln. edu. ee/index.php?id:3 564 49



2.1.7 Tunnijaotusplaan, vaikkursuste loendid ja valimise pdhimdtted. Kohustuslikud ja
valikdppeained.

2.1,8. Jakob Westholmi Giimnaasiumi dppesuunad

I kooliastme lisatunnid on eesti keeles, inglise keeles, muusikas ja majandusoppes.
II kooliastme lisatunnid on matemaatikas, inglise keeles, ajaloos, muusikaOpetuses,
maj andusdppes, informaatikas
III kooliastme lisatunnid on inglise keeles, muusika6petuses, informaatikas
Giimnaasiumi 6ppesuundadeks on reaal-, humanitaarsuund ja riigikaitse oppesuund
Kohustuslike kursuste arv on dppeaineti esitatud oppekava tunnijaotusplaanis.
Valikkursuste loend ja ainekavad on esitatud dppekava lisana: "Jakot Westholmi
Gi.imnaasiumi valikkursuste loend i a ainekavad,,.

1)

2)

3)
4)

I kooliaste II kooliaste III kooliaste Giimnaasium
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Eesti keel 19 7 7 6 u 4 5 5 5 6 z 2 z 5 z z
Kiriandus 4 6 2 2 2 r 2 2 2
Inelise keel 3 4 9 2 4 4 5 9 J J 3 l 4 4 4
Vene keel 3 a

J 9 a
J J J 5 z 2 2

Matemaatika t0 2 J 4 5 l3 z 5 5 5 13 I 4 5 5 9 4 4 4
Loodusdpetus J z 7 2 2 3 ) 2
Geosraafia 5 I 2 2 3 2
Biolooeia 3 I 2 2 4 I z
Inimese6oetus ) ) I I ) 2 I
Aialueu 3 z z 6 2 2 2 7 z 2 a

J
Uhiskonnadpe
tus

I ) 2 J z

Keemia 4 2 2 4 2 z
Fiiiisika 4 2 2 6 2 2 2
Muusika 6 2 2 2 4 II 2 2 3 I I I 3 I I I
Kunst 4.5 1 I 2 3 I 3 I I ,,

I I
T066petus 4'5 2 2 I I 2 2 3 2 z I
Kehaline
kasvatus

8 3 a
J z 8 2 2 J 6 2 z z z z I

Informaatika I I
KOKKU: 60 1 20 ZJ 25 73 10 25 28 30 90 7 30 JZ J+ 66 24 24 24



2.1.9 Liibivate teemade rakendamise mudel

LT Kooli kasutada olevad ressursid Teema rakendamise
vdimalused. meetodid

Opitulemused

Elukestev 6pe,
karj iiiirip laneerimine
Kodanikualgatus ja
ettevdtlikkus

Oppesuunad (inglise keel,
maj andusdpe, muusika),
kvalifitseeritud kaadri olemasolu,
Hoolekogu toetusgrupp, 6E
JW SA, Koolituskeskus
Karj ritiriplaneerimise kursus
Proj ektid (Westfest, Westpost,
SASS, West TV, klasside
ettevdtlustegevused (ball),,Miirka
ja aita"
Vilistlaskogu,,,Vanem kooli"
,,Tagasi kooli"
Teatriprojekt ,,Siin ja praegu"
Kirikukontserdid
Arenguvestlused

Aineniidalad, kontserdid,
esinemised,,,Elukutsete
maailrn"

Rahastamise vdimaluste
otsimine, isikliku
karj ii?iriplaani koostamine,
edasidppimisteabe
leidmine ka viilismaal

Kiilalistunnid

Oma kooli arenguvestluste
kibiviimise sUsteem

Liibi vOOrkeelsete
tekstide
keskkonnastiiistliku
hoiaku omandamine
Riigi
kultuuritraditsio onide
viiiirtustamise oskab,
laulupidudel osalemine

On sotsiaalselt aktiivne
ja ettevdtlik

Oskab teha koost66d

Oskab teha valikuid ja
leida lahendusi

Keskkond ja
jiitkusuutlik areng,
tervis ja ohutus

Tervisen6ukogu, koostOci

,,Koolitervishoiuga"
Koostd0 toitlustaj aga-tervislik
koolitoit, koolipuhvet
Projektid (Tuleohutus, liiklus,
traumad, mura-Okokratt,
Opikeskkond ,,Hubane
klassiruum"
Taaskasutus
Kunstiainete vahendite
vabatahtlik annetamine (n6elad.
vardad. nii0bid)
Kooli materiaaltehniliste
vahendite tiiiendamine (paberi
vms vahendite hankimine liibi
annetuste)

Terviseniidalad j a -prievad
(siidamentidal, AIDS piiev,
SOS, )
Rahvustoitude piievad,
tiihtptievade seostamine
Loengud, 6ppek?iigud,
praktilised iilesanded

Jiiiitmekiiitlus, riiete
kogumine, annetuste
kogumine, koolivormi
laadad,

Oskab kiiituda
turvaliselt. viitirtustab
tervislikke eluviise
Hoiab ja siilistab
6pikeskkonda

Teadvustab end
tarbijana ja toimib
keskkonda hoidvalt.

Tehnoloogia ja
innovatsioon,
teabekeskkond

Raamatukogu-planeeritud
tegevustega Opikeskus
Teabekirjanduse olemasolu

Arwtiklass ja klassiruumide
varustafus
IKT kaardistatus
f6f ja 3.dppesuund
giimnaasiumis
Opilaste koolivdliste tegevuste
kaardistamine
Erinevate e Opikeskkondade
kasutamine
Koduleht

Kooli infosiisteemis dpilastel oma
kaust-viihendada paberi
kasutamist

Parbrerite kaasamine
(Ehituskool, Teaduskeskus
AHHAA, vanemad)
Teabeteadlikkuse
kujundamine
Riihmatdiid j a aktiivdppe
meetodid

Andmepank

Oppematerjalide
kiittesaadavus
Vajalikud lingid dpetaja,
6pilane, vanem

Oskus internetis
suhelda, infot hankida,
vtiltida problemaatilisi
olukordi.
Oskus laiitiliselt
hinnata tehroloogilise
arengu positiivseid ja
negatiivseid kiilgi.
Oskus kasutada
erinevaid teabeallikaid.
Oskus kasutada
niiiidisaegseid IKT
vahendeid, valmistada
ja esitleda
Oppematerjale IKT
vahendite abil.

Kultuuriline
identiteet, viiiirtused
ja kdlblus

Valikaine viiiirtusdpetus

Kooli asukoht, korrastatud
koolihooned

Kiilalisesinej ad, koostOO

TU Eetikakeskusega
Erinevad kooliiiritused

Viiiirtustab oma kooli,
ttiidab kodukorda.
Jiirgib tildiselt
tunnustatud
kiiitumisreesleid.



Siimboolika, pikaaj alised
traditsioonid, koostiici
vilistalastega
Linnaruumi kasutamine

6ppet66d toetav huvitegevus,
rahvatantsurtihm, koorid
Kodukord
Multikultuursus

Kaasatus kohalikku kultuuriellu
JWG ajalugu

Teater, muuseum, kino,
kunst, i.iLritused

rahvuskultuuri
tutvustamine
erinevast rahvusest
dpilastega arvestamine
Tallinn 201I

Kooli ajaloomuuseumi
loomine

Opilane kujuneb
kultuuriteadlikuks
inimeseks ; viirirtustab
omakultuuri ja
kultuurilist
mitmekesisust, on
salliv ja lugupidav
teiste kultuuride suhtes.

2.1.10. Ulekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise pdhimdtted
1) Ulekooliliste ja koolidevaheliste piojektide kavandamisel lihtutakse eelk6ige kooli

pdhieesmiirkidest ja traditsioonidest, kuid ollakse avatud ka uuele.
2) Projekte vdivad algatada ka 6pilasesindus ja kooli hoolekogu. Kavandatud tegevus on

sZitestatud kooli iildtri<iplaanis.
3) Ulekoolilised projektid (spordi-ja suusapiievad, 6ues6ppe ptievad, ,,Kaitse end ja aita teist",

elukutsete maailm, rahvakalendri- ja riiklikud tiihtpiievad) toetavad suhtlus- ja
ettev6tlikkuse ning sotsiaalsete j a viitirtuspiidevuste omandamist.

Koolidevaheliste projektide kavandamise pdhimdtted
1. Koolidevahelistes projektides osalemisel soovib kool keskenduda dpilastes

viiiirtuspiidevuste, sotsiaalsete piidevuste, SpipZidevuste, suhtluspiidevuste ja
ettevdtlikkuspiidevuste arendamisele. Kool toetab projektides osalemist vastavalt
vdimalustele.

2. Traditsioonilised koolidevahelised projektid on:
1) dpilaste-ja dpetajate vahetus;
2) spordivdistlused;
3) piirkonna dpioskuste ja ainete oliimpiaadid;
4) maakonna ja iileriigilised konkursid;
5) erinevad rahvusvahelised projektid
6) ldimingu j a integratsiooniproj ektid erinevate partneritega.

2.l.ll, Hindamise korraldus Jakob Westholmi Giimnaasiumis

Kinnitatud direktori ktiskkirjaga nr 35-p 29.08.2011
Muudetud direktori kiiskkidaga nr 1-5ll | 31.10.20t4

I HINDAMISE ULDSATTNN

1. Hindamise alused
1.1. Teadmiste ja oskuste hindamisel ltihtutakse Opilasele kohaldatud riikliku 6ppekavaga ja selle alusel

koostatud kooli dppekavaga n6utavatest teadmistest ja oskustest.
1'2. Kiiitumise ja hoolsuse hindamisel liihtutakse kooli Oppekava ning kooli kodukorra nduetesr.
1 .3. Kaitumise ja hoolsuse hindamise eesmtirk on:
1.3.1. suunata Opilast j?irgima iildtunnustatud kiiitumis- ja kdlblusnorme ning tiiitma kooli kodukorra

n6udeid;
I .3.2. motiveerida Opilast hoolikalt ttiitma 6ppeiilesandeid.
1.4. Hindamine on siistemaatiline teabe kogumine dpilase arengu kohta, selle teabe analuiisimine ja

tagasiside andmine. Hindamine on aluseks 6ppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse
mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise, Hindamine on opetamise ja oppimise
lahutamatu osa.

1.5. Kool annab dpilasele ja piiratud teov6imega Opilase puhul ka vanemale kirjalikku tagasisidet 6pilase
kiiitumise (sealhulgas hoolsuse) kohta viihemalt kaks kolda 6ppeaastas kooli 6ppekavas kehteitatud
koras.



1.6. Opilasel on 6igus saada teavet hindamise korralduse ning saadud hinnete ja hinnangute kohta. Opilasel
on 6igus teada, milline hinne v6i hinnang on aluseks kokkuvdtvale hindele ja hinnangule. Hindamise
korraldus ning dpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord siitestatakse kooli
kodukorras ning himete ja hinnangute vaidlustamise kord siitestatakse kooli dppekavas.

1.7. Oskusainete (muusika, kunst, kehaline kasvatus, tti66petus) hindamisel arvestatakse opilase
individuaalset arensut.

2. Hindamise eesmiirk
2.1. Teadmiste ja oskuste hindamise eesmtirk on:
2.2. toetada Opilase arengu!
2,3 . anda tagasisidet Opilase 6ppeedukuse kohta;
2,4. nnustada ja suunata Opilast sihikindlalt 6ppima;
2.5. suunata dpilase enesehimangu kujunemist, suunata ja toetada Opilast edasise haridustee valikul;
2.6. sutnata dpetaja tegevust dpilase dppimise ja individuaalse arengu toetamisel;
2.7 . anda alus dpilase jiirgmisse klassi tileviimiseks ning kooli lOpetamise otsuse tegemiseks.

3. Hindamisest teavitamise kord
Hindamisest teavitamise kord siitestatakse kooli kodukorras ning hinnete ja hinnangute vaidlustamise kord
siitestatakse kooli 6ppekavas. Kiiesolev hindamise kord on avalikustatud kooli veebilehel www.westholm.ee

il. TEADMISTE JA OSKUSTE HINDAMINE

1. Teadmiste ja oskuste hindamise korraldus
Teadmiste ja oskuste hindamise korralduses liihtutakse kujmdava hindamise p6himotetest ning vajadusel
kaasatakse dpilast enese ja kaaslaste hindamisse.

l.l. Kujundava hindamisena mdistetakse 6ppe kestel toimuvat hindamist, mille ktiigus analiiiisitakse opilase
teadmisi, oskusi, hoiakuid, viiiirtushinnanguid ja kriitumist, antakse tagasisidet dpilase seniste tulemuste
ning vajakajiiiimiste kohta, innustatakse ja suunatakse Opilast edasisel dppimisel ning kavandatakse
edasise 0ppimise eesmiirgid ja teed. Kujundav hindamine keskendub eelk6ige 6pilase irengu
vdrdlemisele tema varasemate saavutustega. Tagasiside kirjeldab 6igel ajal ja v6imalikult tiipselt opilase
tugevaid kiilgi ja vajakajiiiimisi ning sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad
Opilase arengut.

1.2. Opilane kaasatakse enese ja kaaslaste hindamisse, et arendada tema oskust eesmiirke seada ning oma

{nnimist ja kiiitumist eesmiirkide alusel analiiiisida ning t6sta dpimotivatsiooni.
1'3. Opilaseteadmisi ja oskusi hindab vastava Oppeaine Opelaja 6pilase suuliste vastuste (esituste), kirjalike

ja praktiliste tOtide ning prakliliste tegevuste alusel, arvestades Opilase teadmiste ja oskuste vastavust
Oppekavas esitatud nduetele.

1.4. Kui Opilasel on kehalises kasvatuses meditsiiniliste niiidustuste t6ttu esitatud erinoudeid, koostab
aine6petaja Opilasele individuaalse Oppekava ja hindab 6pilast viiepallisiisteemis.

2. Opitulemuste hindamise korraldus
2.L Opitulemuste hindaminejaguneb:

' dpiprotsessi hindamine (protsesshinne) jooksev hinne, e-koolis ainetunni hinne;

' arvestuslik hindamine, e-koolis kontrolltOO hinne;
. kokkuv6ttev hindamine (kokkuvdttev hinne).

Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisiisteemis.
l. klassis antakse dppeprotsessi jooksul dpilase teadmistele ja oskustele suuliselt ja kirjalikult
sdnalisi hinnanguid ning detsembris ja juunis kirjalikult kokkuvdtvaid sonalisi hinnanguid. 2.
klassis alustatakse numbrilist hindamist esimesest trimestrist.
Opiprotsessi hindamine on 6ppimise iiksiktulemuste hindamine.
Arvestuslik hindamine on iihe tervikliku aineosa kiisitlemise jiirel ndutavatele dpitulemustele
hinnangu andmine. Osa arvestuslikke hindeid v6ib ainedpetaja panna protsesshimete alusel.
Arvestuslikud hinded kantakse e-kooli eristuva taustaga (v6rdsustatakse kontrolltiiiidega e-koolis)
hiljemalt l0 tO0piieva jooksul piirast t06 sooritamist. Arvestuslikus td6s esinenud vigu
analiiiisitakse ja t00d tagastatakse 6pilasele. Tasemet00d ei kuulu tagastamisele, kuid dpilane
tutvub t00ga aine6petaj a juuresolekul.
I kooliastmes oskusainetes (muusika, kunst, kehaline kasvatus, t666petus) arvestuslikke hindeid
ei panda.

2'7. Arvestuslikult hinnatavate iilesannete (suuline vastus, kirjalik v6i praktiline tiio) ttiitmine on
k6igile Opilastele kohustuslik.

2.8. Arvestuslik hindamine kavandatakse trimestri v6i kursuse ulatuses.



3.

4.

2.9. Oppeaasta viimane arvestuslik t<i<i tuleb teha viihemalt 10 pdeva enne viimase kursuse-, trimestri-
vdi hinde viiljapanemist. Opetaja parandab jatagastab t66 kahe t66piieva jooksul.

2.10. Trimestri vdi kursuse alguses tutvustab vastava 6ppeaine dpetaja 6pilastele dppeaine sisu ja
hindamist.

2.11. Tlimestri vdi kursuse Opitulemuste omandamist kontrollivate kirjalike t60de aeg kavandatakse
kooskdlastatult teiste 6ppeainete dpetajatega nii, et Uhel piieval ei oleks iile kahe arvestusliku 160.
Arvestuslikud ttiOd miirgitakse e-kooli kontrolltOdde plaani hiljemalt ntidal enne t00 toimumist.

2.12. Kui dpilane puudub mdjuva pdhjuseta arvestuslikult t00lt vdi hindamisel tuvastatakse kdrvalise
abi kasutamine vdi mahakirjutamine 6pilase poolt, hinnatakse vastavat suulist vastust (esitust),
kirjalikku v6i praktilist tti0d, praktilist tegevust vdi selle tulemust hindega <n6rk>. Opilane on
kohustatud sooritama jiireltOO viihemalt l0 ttidpiieva jooksul. Sellise jiirelttiti maksimaalne hinne
on,,3 ". Kokkuvdtva hinde otsustab ainedpetaja.

2.13. Kui arvestuslikult hinnatavat suulist vastust (esitust), kirjalikku v6i praktilist t60d, praktilist
tegevust v6i selle tulemust on hinnatud hindega <puudulik>, <n6rk> v6i on tdd sooritamata
(tiihistatakse "x"), antakse Opilasele v6imalus jiirelevastamiseks v6i jiirelt66 sooritamiseks
iildjuhul l0 t0Opiieva jooksul alates hinde teavitamisest. Plirast 10 t06p2ieva m66dumist pole
Opilasel 6igust ilma m6juva p6hjusetajtireltdtid enam sooritada. Tegemata kodust t00d ttihistatakse
e-koolis,,!".

2.14. Sooritamatajiiiinud arvestuslik tdrj kantakse e-kooli mtirkega "x" t00 toimumise piieval. Puudunud
dpilane ttiidab arvestuslikult hinnatava iilesande Spetajagakokkulepitud ajal tildjuhul 10 toopiieva
jooksul ptirast kooli naasmist.

2.15. Tegemata t00 ("x") sooritamist kiisitletakse kui jrirelt66d, mida on v6imalik teha iiks kord. Kui
dpilane jtitab jiirelt60 m6juva pdhjuseta kokkulepitud ajaks sooritamata, saab dpilane hinde
"n6rk". Kui Opilane ei ilmu kokkulepitud ajal jtirelttitid sooritama, siis ei pea 6petaja uut jtirelt06
aega v6imaldama.

2.16. Hindamisel viie palli siisteemis:

' hindega ,,5" ehk ,,vdga het' hinnatakse vaadeldava perioodi v6i vaadeldava temaatika
dpitulemuste saawtatust, kui saavutatud dpitulemused vastavad 6pilase 6ppe aluseks olevatele
taotletavatele Opitulemustele tiiiel mdilral ja iiletavad neid;

' hindega ,,4" ehk ,,hea" hinnatakse vaadeldava perioodi v6i vaadeldava temaatika opitulemuste
saavutatust, kui saavutatud Opitulemused vastavad oldiselt dpilase 6ppe aluseks olevatele
taotletavatele Opitulemustele ;

' hindega ,,3" ehk ,,rahuldav" hinnatakse vaadeldava perioodi v6i vaadeldava temaatika
dpitulemuste saavutatust, kui saavutatud Opitulemused vastavad iildiselt Opilase 6ppe aluseks
olevatele taotletavatele Opitulemustele, kuid esineb puudusi ja vigu;

' hindega ,,2" ellk ,,puudulik" hinnatakse vaadeldava perioodi vdi vaadeldava temaatika
Opitulemuste saavutatust, kui saavutatud dpitulemustes esineb olulisi puudusi;

' hindega ,,1" ehk ,,n6rk" hinnatakse vaadeldava perioodi v6i vaadeldava temaatika Opitulemuste
saavutatust, kui saavutatud dpitulemustes esineb olulisi puudusija areng puudub.
2.17. Viie palli siisteemis hinnatavate kirjalike t60de koostamisel ja hindamisel liihtutakse
pdhim6ttest, et kui kasutatakse punktiarvestustja 6petaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse
t6cid nii, et hindega ,,5" hinnatakse 6pilast, kes on saavutanud 90_ 100% maksimaalsest
voimalikust punktide arvust, hindega ,,4- 75-89yo, hindega ,,3u 5o-:74yo, hindega ,,2'204gyo
ning hindega ,,1 0-l9Yu
2.18. Giimnaasiumi valikainetes ning pdhikooli majandus-ja arvuti6petuses v6ib opetaja
kasutada hinnanguid,,arvestafu d" j a,, mittearvestatud,,.

Kokkuv6tva hindamise pdhimOtted
3.1. Kokkuvdttev hinne on trimestri-, kursuse-, aasta- ning kooliastmehinne.
3,2. Oppeaine aastahinne v6i kooliastmehime pannakse viilja trimestrite v6i kursuste hinnete alusel.
3.3. Kui Opilane jiietakse tiiiendavale 6ppet00le, pannakse 6ppeaine aastahime v6i kooliastmehinne

viilja pdrast ttiiendava dppetdd l6ppu, arvestades tiiiendava 6ppetti0 tulemusi.

Kokkuvdttev hindamine 1.-3. kooliastmel
4.I. 1,-3. kooliastmel hinnatakse dpilase dpitulemusi vastavas Oppeaines kokkuvotvalt trimestri- ja

aastahindega.

4.2. Trimestrihinne pannakse viilja trimestri l6pul antud perioodi jooksul saadud hinnete alusel.
Aastahinne pannakse viilja antud dppeaasta jooksul saadud trimestrihinnete alusel enne
6ppeperioodi l6ppu.

4.3. Kokkuv6tva hindamisena mdistetakse ka teadmiste ja oskuste t6endamist vastavalt ,,P6hikooli- ja
giimnaasiumiseaduse" $ 15, l6ikele 9 (6pilase v6i piiratud teovdimega dpilase puhul vanema ja



direktori v6i direktori volitatud pedagoogi kokkuleppel v6ib kool arvestada kooli 6ppekava viilist
dppimist vdi tegevust, sealhulgas Opinguid m6nes teises tildhariduskoolis koolis opetatava osana,
tingimusel, et,see voimaldab dpilasel saavutada kooli v6i individuaalse oppekavaga mtiiiratud
6pitulemusi). Kooli 6ppekava vtilist dppimist v6i tegevust v6ib arvestada ka koolis hpetatava
osana.

4'4' opilasele, kelle trimestrihinne on <puudulik> vdi <nork> v6i on jdetud hinne viilja panemata,
koostatakse selles dppeaines ainedpetaja poolt koheselt individuaaine oppekava v6i mtiiiratakse
moni muu tugisiisteem (nt logopeediline abi, Opiabi jm) koostdds t<tassi3ufrataja ja juhtkonnaga
vastavalt kooli 6ppekavas stitestatule, et aidataomandada noutavad teadmised ja oskused.

4 '5 ' Kui oppeaine-trimestrihinne on jtiiinud-v tiljapanemataja Opilane ei ole kasutanud v6imalust jtirele
vastata, loetakse aastahinde viiljapanekul mtud himestri vattet omandatud teadmised ja oskused
vastavaks hindele <n6rk>.

4'6' 9' klassi Opilasele pannakse aastahinded vEilja enne ldpueksamite toimumist, viilja arvatud
Oppeainetes, milles Opilane jiietakse tiiiend wale 6ppet0dle.

5. Kokkuvdttev hindamine giimnaasiumiastmel
5 ' 1 ' Giimnaasiumiastmes hinnatakse dpilase 6pitulemusi vastavas dppeaines kokkuvotvalt kursuse- ja

kooliastmehindega. Kursusehinne panoikre viilja kursuse lboksul saadud hinnete alusel.
Kooliastmehiqq n11ut1e viilja dppeaine 10.-12. klassi kursusehinnete alusel. 10. ia 11. klassis
saadud kursusehindeid 12. klassis parandada ei saa.

5 '2' Kui kursusehinne on jtiiinud vtilja panemata ja 6pilane ei ole kasutanud vdimalust j?irele vastata,
loetakse kooliastmehinde vtiljapanekul antud kursuse valtel omandatud teadmis6o 3a oskused
vastavaks hindele <n6rk>.

5'3' Kooliastmehinded pannakse viilja enne Oppeperioodi l6ppu. Oppeainetes, milles opilane jiietakse
tiiiendavale 6ppetd0le, pannakse kooliastrnehinne viilja parast taiendava dppetoti l6'ppu.
oppeainetes, milles orr I - 8 kursust, ei hinnata uldjuh;l opilast kooliastmehindega ,,viiga hea,,,
kui kursuse hinnete hulgas on iiks v6i enam hindest ,,4', maialamat hinnet.
oppeainetes, milles on iotrkem kui 8 kursust, ei hinnata uldjuhul opilast kooliastmehindega,,viiga
hea", kui kursuse hinnete hulgas on kaks v6i enam hindest ,,4" madalamat hinnet.
Kooliastmehindega,'viiga hea" hindamiseks peab seejuures 12. klassi kursusehinded olema,,head,,
v6i ,,viiga head.

5.4.
Ja
ja
ist

6pitulemusi.) Kooli Oppekava vrilist 6ppi
osana.

III. K]iITUMISE JA HOOLSUSE HINDAMINE
1. Kiiitumise ja hoolsuse hindamine
1'l' l'-3' kooliastmel (v.a l.klass) hinnatakse dpilase kiiitumist ja hoolsust igal trimestril,

r I kaks korda dppeaastas.,... ds ainedpetajatega.1.3. j- !!. , ning Ulitun"nustatud kiiitumis_ ja
k6lblusnormide jiirgimine koolis. Hool l1' urur.t, on dpilase suhtumine
oppeiilesannetesse: kohusetundlikkus, t<iOkus ja jarjekindlus dppeiilesannete taitmisel.

1 '4' Kiiitumist ja hoolsust hinnatakse hinnetega <eeskujulik>, uh.u,i <rahuldaw ja <mitterahuldaw.

2. KAitumise hindamise korraldus
2.1. Kiiitumishindega,,eeskujulik,' hinnatakse

kdlblusnormide jiirgmine on harjumusptirane
pidevalt ja eeskujulikult.

6pilast, kellel tildtunnustatud kiiitumis- ia
igas olukorras, kes tiiidab kooli kodukona nOudeid

2'2' Kditumishindega 
-"hea','hinnatakse 6pilast, kes jtirgib iildtunnustatud kiiitumis- ja k6lblusnorme

ning tiiidab kooli kodukorra n6udeid.
2'3' Kiiitumishindega "rahuldav" hinnatakse 6pilast, kes iildiselt jargib iildtunnustatud keiitumis- ja

kdlblusnorme ning tiiidab kooli kodukorra n6udeid, kuid esineb eksimusi, mille t6ttu vajabpedagoogide ja lapsevanemate tiihelepanu ja suunamist.
2'4' Kiiitumishindega "mitterahuldav" hinnatakse 6pilast, kellel iildtunnustatud kiiitumis- ja

kolblusnormide jiirgimisel ja kooli kodukorra nduete t?iitmisel esineb tosiseid vajakajiiiimisi.
opilase kiiitumist voib hinnata mitterahuld vaks siistemaatiliselt mojuva pohjuseta puudumiste
vdi iiksiku digusvastase v6i ebakOlbelise teo eest.



2.5. K?iitumise aastahindeks pannakse "mitterahuldav".kooli Oppendukogu otsuse alusel. Selleks esitab
klassijuhataja dppendukogule p6hjenduse, milles on arvestatud ka dpilasesinduse seisukohti ja
ettepanekuid.

3. Hoolsuse hindamise korraldus
3.1. Hoolsushindega "eeskujulik" hinnatakse 6pilast, kes suhtub dppeiilesannetesse alali

kohusetundlikult, 6pib k6iki Oppeaineid v6imetekohaselt, on dppeiilesannete tiiitmisel ptiudlik,
hoolas ja iseseisev, ilmutab omaalgatust ja viib alustatud ttiti lOpuni.

3.2. Hoolsushindega "hed' hinnatakse Opilast, kes suhtub Oppeiilesannetesse kohusetundlikult, on
hoolikas ja 6pib v6imetekohaselt.

3.3. Hoolsushinde "rahuldav" saab dpilane, kes Uldiselt tdidab oma 6ppeiilesandeid, kuid ei ole
piisavalt jtirjekindel ega 6pi kdiki aineid oma tegelike vdimete ja arengutaseme kohaselt.

3.4. Hoolsushindega "mitterahuldav" hinnatakse Spilast, kes ei 6pi v6imetekohaselt, suhtub
6ppeiilesannetesse lohakaltja vastutustundetult, ei taida tundides dpetajate n6udmisi,jiitab sageli
oma kodused Oppeiilesanded tegemata.

IV. nrnnn vATDLUSTAMTNE
1. Hinde vaidlustamise korraldus

1.1. Hinde vaidlustamise konal p66rdub Opilane eelk6ige aine6petaja poole, kes annab dpilasele
suulise vOi kirjaliku p6hjenduse.

I.2. Aine6petaja vastusega mitten6ustumise korral on Opilasel v6i lapsevanemal 6igus esitada kooli
direktorile vastav kirjalik taotlus koos p6hjendustega. Kooli direktor teeb otsuse ja teavitab sellest
nimetatud taotluse esitajat kirjalikult viie ttidpiieva jooksul otsuse vastuv6tmise paevast arvates.

V. 6prr..tsn TATENDAVALE OppEr66ln JA KLASSTKURSUST KoRDAMA JATMTNE
NING JARGMISSE KLASSI UT,BVTTVTTNN

1. Opilase tiliendavale 6ppetiiiile ja klassikursust kordama jiitmine
1 .1 . Oppeperioodi jooksul omandamata jritinud Oppekavaga n0utavate teadmiste ja oskuste
omandamise toetamiseks vdib Opilase jiitta dppen6ukogu otsusega tdiendavale 6ppettltile 5-10
t06piievaks, mis viiakse ltibi piirast dppeperioodi l6ppu. T0ripiieva pikkus on kuni viis dppetundi.
Klassijuhataja teavitab lapsevanemat tiiiendavast 6ppetii0st vastava teatisega. Tiiiendava 6ppetti6
raames ttiidab dpilane dpetaja vahetul juhendamisel spetsiaalseid dppei.ilesandeid. Tiiiendava
6ppet0ii tulemusi kontrollitakse ja hinnatakse. Juhul kui Opilane ei sooritanud tiiiendavat 6ppet0tid
10 ptieva jooksul, jiitkub tiiiendav 6ppet0ii augustis.
I.2. Ttiiendavale 6ppetd0le jiitmise otsustab 6ppen6ukogu enne oppeperioodi l6ppu.
1 ' 3 . 1.-3. kooliastmel jtietakse dpilane tiiiendavale dppetti<ile dppeainetes, milles tulenevalt
trimeshihinnetest tuleks viilja panna aastahime <puudulik> v6i <n6rk>.
I.4. l.-3. kooliastmel v6ib Oppen6ukogu p6hjendatud otsusega erandjuhul jiitta dpilase
klassikursust kordama, kui dpilasel on kolmes v6i enamas Oppeaines pandud vtilja aastahinne
<puudulik> v6i <ndrk>, tiiiendav 6ppet66 ei ole tulemusi andnud ning Oppekavaga noutavate
Opitulemuste saavutamiseks ei ole otstarbekas rakendada individuaalset Oppekava v6i muid koolis
rakendatavaid tugisiisteeme. Oppendukogu kaasab otsuse tegemisel dpilase v6i tema seadusliku
esindaja ning kuulab ara tema arvamuse. Oppendukogu otsuses peavad olema viilja toodud
klassijuhataja poolt ja ainedpetajatega koost06s kirja pandud kaalutlused, millest tulenevalt on
leitud, et Oppekavaga n0utavate Opitulemuste saavutamiseks on otstarbekas jtitta opilane
klassikursust kordama.

1.5. Giimnaasiumiastmel Oppivaid Opilasi jiietakse 6ppen6ukogu otsusega erandkorras
klassikursust kordama pikaajalise haiguse t6ttu vdi juhul, kui dpilane 6ppis viilismaal ja ei ole
Oppeaasta ldpuks tiiitnud kooli Oppekava n6udeid.
1.5. Kui Opilasele on giimnaasiumis dppides iihe Oppeaasta jooksul pandud kolmes v6i
enamas Oppeaines iile poolte kursusehinnetena viilja,,n6rgad" vOi,,puudulikud", arvatakse opilane
kooli nimekirjast viilja. ,,Puudulike" v6i ,,ndrkade" kursusehinnetega dpilane jiietakse tiiiendavale
6ppetd0le. Tiiiendav 6ppet<i0 viiakse liibi kahe ntidala jooksul ptirast kursuse ldppu. Tiiiendava
6ppet0tt mittesooritamisel arvatakse dpilane kooli nimekirj ast viilj a.

I.7. Kui giimnasist ei ole osalenud mis tahes pdhjustel nle 30Yo ainetundides ning tema
suhtes ei ole rakendatud individuaalset dppekava, arvatakse Opilane kooli nimekirjast valja.

2. Opilase jiirgmisse klassi iileviimise ja lOpetamise iildsiitted
2.1. 6pilase jiirgmisse klassi iileviimise otsustab 6ppen6ukogu.



2"2. I .-3. kooliastmes viiakse 6pilane, keda ei ole jtietud taiendavale 6ppet00le, j?irgmisse
klassi tile enne dppeperioodi l6ppu. 6pilane, kes jtieti ttiiendavale 6ppet60le, kuid keda ei jiieta
klassikursust kordama, viiakse jtirgmisse klassi iile hiljemalt 30. augustiks.

3. POhitrooti tdpetamine
3 " 1. Pdhikooli ldpetab 6pilane, kellel 6ppeainete viimased aastahinded on vtihemalt
,,rahuldavad", kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loow00 ning kes on sooritanud vtihemalt
rahuldava tulemusega eesti keele eksami, matemaatikaeksami ning iihe eksami omal valikul.
3.2. P6hikooli lOpetanuks vdib dpilase j atemaseadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel
ja 6ppen6ukogu otsusega pidada ning pdhikooli l6putunnistuse anda opilasele:

' kellel on iiks n6rk v6i puudulik eksamihirme vdi dppeaine viimane aastahinne;

' kellel on kahes 6ppeaines kummaski iiks n6rk vdi puudulik eksamihinne v6i dppeaine
viimane aastahinne.

3 '3. Haridusliku erivajadusega dpilasele, kellel kiiesolevas mtiiiruses sdtestatud tingimustel
kooli Oppekavaga v6i ndustamiskomisjoni soovitusel individuaalse Oppekavaga on viihendatud v6i
asendatud kaesolevas maaruses siitestatud taotletavaid Opitulemusi, on lOpetamise aluseks kooli
vdi individuaalses dppekavas miiiiratud Opitulemuste saavutatus. Haridusliku erivajadusega
Opilasel on 6igus sooritada pdhikooli ldpueksamid eritingimustel vastavalt ,,Pdhikooli- ja
giimnaasiumiseaduse" $ 30 l6ike 2 alusel haridus- ja teadusministri miiarusega kehtestatud
ldpueksamite korraldamise tingimustele ja korrale.
3.4' 6pilane, kelle Oppekeel ei ole eesti keel, kes 6pib keelektimblusklassis vdi kes asus
eesti 6ppekeelega koolis vdi klassis Oppima viimase kuue Oppeaasta jooksul, v6ib ldikes 1

nimetatud eesti keele eksami asemel sooritada eesti keele teise keelena eksami.
3.5. Varem vtilisriigis dppinud 6pilane, kes on enne lOpueksamite toimumist Eestis
p6hikoolis dppinud kuni kolm jiidestikust Oppeaastat ning kellele on eesti keele dppimiseks
koostatud individuaalne dppekava, v6ib eesti keele vdi eesti keele teise keelena eksamiJooritada
temale koostatud individuaalse Oppekava p6hjal ettevalmistatud koolieksamina. Koolieksami
ettevalmistamisel j a hindamisel liihtutakse g-des 20--22 siitestafist.

4. Giimnaasiumildpetamine
4.L 12. klassis oeavad olema k6ik kursusehinded sooritatud vtihemalt ..rahuldavale,,
hindele.

4.2. Gtimnaasiumi lOputunnistuse annab gtirnnaasium Opilasele:

kelle kooliastmehinded on viihemalt rahuldavad vdi valikkursuste puhul rahuldavad v6i
arvestatud;

' kes on sooritanud vlihemalt rahuldava tulemusega 6ppeaine kohustuslikule mahule
vastavad eesti keele vOi lOikes 3 siitestatud tingimustel eesti keele teise keelena, matemaatika
ja v66rkeele (inglise, prantsuse, vene v6i saksa keeles) riigieksamid.

' kes on sooritanud viihemalt rahuldavale tulemusele kooli dppekavas siitestatud
dppesuunast tulenevat ainevaldkonda vdi ainevaldkondi ning sotsiaal- ja loodusvaldkonda
hdlmava giimnaasiumi koolieksami;

' kes on sooritanud giirnnaasiumi jooksul 6pilasuurimuse v6i praktilise toii.

4.3. Opilased, kes on lOpetanud pdhikooli vene vdi muu dppekeelega koolis v6i klassis ja
on asunud dppima eesti 6ppekeelega giimnaasiumisse vdi gUmnaasiumiklassi, v6i dpilased, kes on
vene vdi muu Oppekeelega giimnaasiumist v6i giimnaasiumiklassist asunud Oppima eesti
6ppekeelega giimlaasiumisse v6i giimnaasiumiklassi, v6ivad valida, kas sooritavad eesti keele v6i
eesti keele teise keelena riigieksami.
4.4, Haridusliku erivajadusega dpilasele, kellel kiiesolevas miiiiruses sdtestatud tingimustel
kooli Oppekavaga v6i n6ustamiskomisjoni soovitusel individuaalse 0ppekavaga on vtihendatud v6i
asendatud kiiesolevas maaruses sdtestatud taotletavaid dpitulemusi, on ldpetamise aluseks kooli
v6i individuaalses dppekavas mtitiratud dpitulemuste saavutatus.

Hindamise korraldus Jakob Westholmi Giimnaasiumis on liibi arutatud ia heaks kiidetud:

1. Kooli dppendukogu koosolekul
2. Kooli hoolekogu istungil



1)

2.1.12. Opilaste ja lastevanemate teavitamine ja ndustamise korraldus
Opilasele ja vanematele tagatakse teabe kiittesaadaws 6ppe ja kasvatuse korralduse kohta ning
juhendamine ja ndustamine 6ppet6cid kiisitletavates kiisimustes. Peamised dppeteemad,
vajalikud Oppevahendid, hindamise korraldus, 6piabi saamise vdimalused ja planeeritavad
iiritused tehakse dpilasele teatavaks trimestri vdi poolaasta algul. Teavet edastatakse kooli
veebilehe, ekooli, listide, lastevanemate koosolekute, klassijuhatajate jaaine6petajate kaudu.

2.1.13. Hariduslike erivajadustega dpilastele kohaldatavad erisused. Opiabisiisteemi
etapid dpiraskustega Opilaste abistamisel ja juhendamisel.

Hariduslike erivajadustega on 6pilane, kelle andekus, dpiraskused, terviserike, puue,
kiiitumis- ja tundeeluhiiired, pikemaajaline dppest eemal viibimine v6i kooli dppekeele
ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi vdi kohandusi 6ppe sisus,
6ppeprotsessis, dpikeskkonnas (Oppevahendid, dpperuumid, suhtluskeel, tugipersonal,
spetsiaalse ettevalmistusega pedagoogid ja muu selline) vdi taotletavates dpitulemustes.
Kool korraldab andekate dpilaste juhendamist.
Kui koolis 6pib eesti keelest erineva emakeelega 6pilane, vdidakse dpilase vanema
ndusolekul eesti keele 6pet korraldada <Eesti keel teise keelena> ainekava alusel.
Eestis viihem kui kolm aastat elanud dpilase puhul v6idakse lapsevanemataotlusel loobuda
B-v66rkeele 6ppest.
Hariduslike erivajadustega 6pilaste 6ppe toetamiseks vdidakse kasutada vaba
tunniressurssi.
Sdltuvalt dpilase hariduslikust erivajadusest v6ib talle teha muudatusi v6i kohandusi
dppeajas, 6ppe sisus, dppeprotsessis, dpikeskkonnas vdi taotletavates dpitulemustes.
Piiratud teovdimega dpilase puhul kaasatakse nende muudatuste tegemisse 6pilase vanem.
Kui muudatuste v6i kohandustega kaasneb niidalakoormuse vdi 6ppe intensiivsuse oluline
kasv vdi kahanemine vOrreldes riikliku vdi kooli Oppekavaga, tuleb muudatuste
rakendamiseks koostada individuaalne dppekava.
Kui dpilase hariduslik erivajadus ei vdimalda riiklikus dppekavas siitestatud dpitulemuste
saavutamist, tuleb dpilasele koostada individuaalne dppekava, kus siitestatakse kohandatud
nduded vdrreldes riikliku dppekavaga. Sellise individuaalse 6ppekava rakendamine on
lubatud iiksnes eriarsti, logopeedi, eripedagoogi v6i psiihholoogi soovitusel.
Koolil on viilja tdcitatud dpiabisiisteem p6hikoolidpilastele

m.tln.edu. iduslike erivai
damine.pdf

2.1.14 Karjiiiiriteenuste korraldus
Eesmiirgiks on aidata dpilasel arendada teadlikkust
tci<imaailmast, elukutsetest ja dppimisvdimalustest
toimetulekuoskusi, mis soodustavad kari iiiiriotsuste tegemist ning eneseteostust.
Liibiva teema ,,Elukestev 6pe ja karjaixi planeerimine" sisu ja eesmiirke arvestatakse kooli
dpikeskkonna kujundamisel. Sellest l2ihtudes tuuakse ainedppesse sobivad teemaktisitlused,
niiited ja meetodid, viiakse koos liibi ainetei.ileseid, klassidevahelisi ja iilekoolilisi projekte.
Tunniviilise teger,use kiiigus saavad dpilased projekti- ja kutsepzievade, Oppekiiikude,
tdclvarjupiievade jms raames toetust karjiiiiriotsuste ja eneseteostuse planeerimiseks.
Karj iiiiriteenuste kiittesaadavus tagatakse :

o liibiva teema ,,Elukestev 6pe ja karjariri planeerimine" kiisitlemisega;
o koosto<is Tallinna ja Harjumaa noorte teabe- ja ndustamiskeskusega (loengud, testid);
. arenguvestlustega;

o infotundidega dppimisvdimalustest erinevates dppeasutustest nii Eestis kui viilismaal

2)
3)

4)

s)

6)

7)

8)

iseendast, omandada teadmisi
ning kujundada hoiakuid ja



' konkurssidel' projektides, niiitustel osalemisega (tordivoistlus, leiutiste konkurss, projekt
,,Lapsevanem kooli");

. 35_-tunnise karjiiriridpetuse valikainekursusega gtimnaasiumiastmes;
' infomaterjalide jagamisega erinevate messidi, Gabeptievade, koolituste toimumise kohta;
Valikaine ,,Karjiiiiridpetus" teemasid kiisitletakse III kooiiastme klassijuhatajatundides.

2.1.15. Nduded dpetaja tiiiikavale Jakob westholmi Giimnaasiumis

(1) T6<ikava on dokument, mille alusel toimub dppetri<i dppetunnis. Oppetunnid toimuvadkoolis v6i viiljaspool kooli ekskursiooni v6i^ oppekiiguna. To<ifava koostamine ja
arendamine kuulub klassi dpetaj a j a ainedpetaj a pddlvus se.

(2) Klassi6petaja ja ainedpetaja koostab tooti opplkava alusel t<irikava, mis arvestab klassi
omapiira ja suundumust, kooli arengusuunda ja eiparu, dpilaste vaimseid ja kooli
materiaalseid ressursse. Detailsemalt kavandab uld- ja valdktnnapiidevuste ja liibivate

a

dppekava iildosas ja ainekavas
6ppekirjandust ja -materjale,

on vormistatud trimestrite ja/v6i kursuste

(5) KlassiSpetaja ja ainedpetaja tocikavas on dppesisu on liigendatud ulatuslikumate
6ppeteemade jiirgi. Ntiidatud on olulisemad alateemad, kiisitletavad p6him6isted,
KA

ko ematerjal; oodatavad dpitulemused ja nende

(6) Kl igitaalselt trimestri alguseks.

2.1.16. Kooli dppekava uuendamise ja tiiiendamise kord

(1) {"?ti oppekava koostamise ja arendamise demokraatliku konalduse eest vastutab kooliqfeKtor.
(2) Jakob westholmi Gtimnaasiumi 6ppekava kehtestab direktor.
(3) Muudatused kooli dppekavas esitatakse enne kehtestamist aryamuse avaldamiseks kooli

hoolekogule, dpilasesindusele ja dppen6ukogule.

2.1.17 . Oppekava rakendumine
Ktiesoleva dppekava ainekavad rakenduvad:

1) 20lll12 dppeaastal 1., 4.,7 .ja 10. klassides;

?) 2012113 dppeaastal 2.,5.,8. ja 11. klassides;
3) 20I3ll4 dppeaastal 3., 6., 9. ja l2.klassides.


