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TALLINNA LINNAMÄE VENE LÜTSEUMI KODUKORD 

SISSEJUHATUS 
 

1. Käesolev kodukord on koostatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (viide siin), 

riiklike õppekavade (siin) ning lütseumi põhimääruse (siin) alusel. 

2. Käesolev kodukord reguleerib suhteid õpilaste, lapsevanemate ja õpetajate vahel ning 

määratleb nende vastastikused kohustused. 

3. Käesoleva kodukorra eesmärgiks on: 

a) õppeprotsessi korralduse ühtsete lähtekohtade ja töödistsipliini tagamine; 

b) õppetöö õige ja ratsionaalne korraldamine; 

c) õppetöö korralduse kohta teabe edastamine uutele õpilastele. 

4. Käesolev kodukord kehtib eranditult kõikide lütseumi õpilaste, lastevanemate ja õpetajate 

suhtes. 

5. Kodukord koosneb neljast peatükist: 

❖ Peatükk 1 käsitleb kooli töökorraldust, ühtseid käitumisnõudeid, õppeprotsessis osalejate 

ühtseid õigusi (siin). 

❖ Peatükk 2 määratleb lütseumi õpilastele kehtivad reeglid (siin). 

❖ Peatükk 3 määratleb õpilaste vanematele kehtivad reeglid (siin). 

❖ Peatükk 4 sisaldab lütseumi õpetajaskonna tegevust reguleerivaid reegleid (siin). 

6. Lisades on ära toodud lütseumis välja töötatud ja kinnitatud korrad, mis reguleerivad õpetuse 

ja kasvatuse konkreetseid valdkondi 

❖ Lisa 1. Hindamise korraldus lütseumis (vt siin) 

❖ Lisa 2.. Eritasemelise õppe süsteem lütseumis  (vt siin) 

❖ Lisa 3. Õpilaste loovtööde, praktiliste tööde ja uurimistööde läbiviimise korraldus (vt siin) 

❖ Lisa 4.Aineolümpiaadide korraldamise kord lütseumis(vt siin) 

❖ Lisa 5. Arenguvestluste korraldamise kord lütseumis (vt siin)  

https://www.riigiteataja.ee/akt/13337919?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011001
https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011001
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❖ Lisa 6. Õppeekskursioonide ja õppekäikude korraldamise kord lütseumis (vt siin) 

❖ Lisa 7 Spartakiaadide korraldamise kord lütseumis (vt siin) 

❖ Lisa 8. Õppetundide asendamise ja töölt  puudumise teatamise kord lütseumis (vt siin) 

❖ Lisa 9. Mittestatsionaarse õppetöö  korraldus lütseumis.(vt siin) 

❖ Lisa 10. Lütseumi õpilasesinduse põhimäärus (vt siin) 

7. Kõik käesoleva kodukorra rakendamisega seotud vaidlusküsimused õpilase, õpetaja või 

lapsevanemaga lahendab lütseumi direktor isiklikult või siis tehakse otsus kooli juhtkonna 

nõukogus. 

8. Kehtiv kodukord asub lütseumi kodulehel ja on kättesaadav kõikidele õpilastele, 

lastevanematele ja õpetajatele. 
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1. PEATÜKK. KOOLI TÖÖKORRALDUS. ÜLDINE TÖÖKORRALDUS, ÕIGUSED JA 

KOHUSTUSED 

I. KOOLI TÖÖKORRALDUS 

1. Tallinna Linnamäe Vene Lütseum(edaspidi kool) töötab viis päeva nädalas. 

2. Õppeaastas on 175 õppepäeva. Koolivaheajad toimuvad vastavalt haridus- ja teadusministri 

määrustele. 

3. Õppetöö klassides toimub tunniplaani alusel, mille kooli õppealajuhataja koostab 30. augustiks. 

Tunniplaani kinnitab direktor ja see asub kooli kodulehel. 

4. Tunnid põhikoolis (1-9klassid) algavad kell 8.00. Tunni pikkus on 45 minutit, vahetundide 

pikkus on 10 minutit, söögivahetundide pikkus on 15 minutit. Kaks minutit enne tunni algust 

kõlab eelkell. Gümnaasiumis toimub õppetöö paaristundidena kestvusega 75 minutit. 

Hommikune vahetus alustab kell 8.30, õhtune vahetus mittestatsionaarse õppetöö vormis algab 

kell 16.15. 

5. 1.–3. klassis töötab pikapäevarühm. Pikapäevarühma töö kestab 3 - 5 tundi. 

6. Koolis töötavad tasuta ja tasulised ringid. 

7. Kooli kodulehel on avaldatud kooli tegevust reguleeriv teave: kooli vastuvõtu tingimused ja 

kord, kodukord, tunniplaan, lütseumi kontaktandmed jne. 

II. ÜLDINE TÖÖKORRALDUS 

1. Lütseumi uksed avab kell 7.30 korrapidaja-administraator, kes põhikooli majas võtab 

korrapidamise üle öövalvurilt. Vastutav korrapidaja-õpetaja ning korrapidajad-õpilased tulevad 

kooli 15 minutit enne esimese tunni algust. (muudetud 23.11.2018) 

2. Õpilased ja õpetajad tulevad kooli 10 minutit enne tundide algust. 

3. Kõik õpilased ja õpetajad jätavad üleriided  ja tänavajalatsid riidehoidu, kohustuslik on kanda 

vahetusjalanõusid (kerged kingad, sandaalid jmt). Kooli juhtkonna korraldusel võivad õpilased 

lahti riietuda klassiruumides. Riidehoidu kasutatakse üleriiete ja vahetusjalanõude hoiuks; 

riidehoius ripuvad asjad nagides, jalanõud kapikestes spetsiaalses pakendis. Esemete loopimine 

on keelatud. Probleemide vältimiseks on õpilastel keelatud pikalt viibida oma klassi 

riidehoiuboksis. Korrarikkumisest on vaja viivitamatult teatada riidehoiutöötajale/korrapidaja-

õpetajale (muudetud 23.11. 2018) 

4. Õpilaste juurdepääsu oma asjadele tagab riidehoidja. Vahetunnis ning pärast tunde võivad 

õpilased oma asjad kätte saada vaid õpetaja või korrapidaja-administraatori juuresolekul. 

Kaotatud asju hoitakse laos riidehoiutöötaja juures 3 nädalat. 

5. Varguste ennetamiseks ei jäeta riidehoidu raha ega väärtuslikke esemeid. Isiklike asjade 

kadumisest teatatakse viivitamatult klassijuhatajale ja kooli juhtkonnale. 

6. Kooli ruumidesse ei lubata tuua jalgrattaid, tõukerattaid, rulluiske rulasid, lapsevankreid. 

Jalgrattaid ja tõukerattaid hoitakse lukustatult parkimispaigas. 

7. Gümnaasiumiklasside õpilastele antakse kapid isiklike asjade ja õppevahendite hoidmiseks. 

Õpilane kannab isiklikku vastutust kapi võtme hoidmise ja kapis sisalduva eest. Juhtkonnal on 

õigus nõuda kapi kasutajalt selle sisu kontrollimist. Õppeaasta lõppedes vabastab õpilane kapi 

ja annab võtme klassijuhatajale. 
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8. Enne vaheaegu viivad õpilased koju riided ja jalanõud. Kooliaasta lõppedes kuuluvad 

mahajäetud asjad utiliseerimisele. Kui õpilane lõpetab õpingud lütseumis, vabastab ta kapi ja 

annab võtme klassijuhatajale. 

9. Vahetunde kasutavad õpilased ja õpetajad puhkamiseks, söömiseks, järgmiseks tunniks 

valmistumiseks jne. Vahetundide ajal tagavad korrapidajad-õpetajad ja -õpilased korra ja 

puhtuse kabinettides ning oma korrapidamise alal (muudetud 23.11. 2018). 

10. Süüa võivad õpilased ja õpetajad sööklas või puhvetis vahetunnil või tunnist vabal ajal 

ajavahemikul 8.45–14.00. 

11. Sööklasse tulevad õpilased direktori poolt kinnitatud graafiku alusel, käituvad seal viisakalt, 

ei lärma. Keelatud on toitu rikkuda ja loopida ning seda sööklast välja viia. (muudetud 29.08.2014. 

a.) Õpilane peab registreerima toiduportsjoni kättesaamise elektroonilise 

õpilaspiletiga(muudetud 23.11.2018). 

12. Abi toitlustamise korraldamisel osutavad ning õpilaste käitumist sööklas kontrollivad söökla 

korrapidaja-õpetaja ning klassijuhatajad. 

13. Õppetöö ajal ei ole võõrastel isikutel, sh vanematel, lubatud viibida lütseumi hoones ilma kooli 

juhtkonnaga kooskõlastamata. Isikute sisenemist lütseumi territooriumile ja hoonesse 

kontrollib 1. korrapidamise posti korrapidaja. Lütseumi töötaja teavitab 1. korrapidamise posti 

korrapidajat kooli kutsutud vanematest ja teistest isikutest. 

14. Laste ohutuse tagamiseks lütseumi hoonetes  ja sanitaarnõuete täitmiseks ettevalmistusklasside 

üritustele, spordisektsioonidesse ja huviringidesse toovad lapsevanemad lapsed 10 minutit enne 

tegevuse algust ja tulevad neile vastu ürituse lõppedes. 

15. Lastevanematel,  õpilastel ja kõrvalistel isikutel on keelatud sõita kooli territooriumil 

autotranspordivahenditega ja seal parkida ilma juhtkonna loata.  

16.  Pärast viimase tunni lõppu saadab õpetaja õpilased riidehoidu. Õpilaste koolist lahkumist 

korraldavad korrapidaja-õpetaja, administraator ning 1. korrapidamise posti korrapidaja. Enne  

koolist lahkumist kontrollib õpetaja, et kabinetis ja laborandiruumis oleksid aknad ja kraanid 

kinni ning valgustus välja lülitatud. 

17. Põhikooli õpilased, kes pärast tunde jäävad lütseumihoonesse üritustele või 

konsultatsioonidele, peavad oma asjad riidehoiust välja võtma koos teiste klassikaaslastega. 

18. Klassivälised üritused toimuvad plaanipäraselt. Ürituse korraldajad teavitavad korrapidaja-

administraatorit ja 1. korrapidamise posti korrapidajat ürituse läbiviimise kohast ja ajast ning 

kooskõlastavad riidehoiu töö. Tundide ajal ja puhkepäevadel tulevad ürituse korraldajad 

õpilastele lütseumi vestibüüli vastu ning saadavad nad ruumi, kus üritus toimub. 

19. Külaliste vastuvõtt. Kohtumiste korraldamiseks lastevanemate, õpilaste, õpetajate jt huvilistega 

kinnitab direktor graafiku juhtkonna vastuvõetuaegadega. Graafik asub teadete tahvlil ja kooli 

kodulehel.

20. Lapsevanemate koosolekud lütseumis toimuvad kooli juhtkonnaga kooskõlastatud graafiku 

alusel. Plaanivälisest üritusest või lastevanemate koosolekust on klassijuhataja või aineõpetaja 

kohustatud teavitama korrapidaja-administraatorit hiljemalt üks päev enne selle toimumist. 

21. Ajavahemikul 20.00–7.30 valvavad lütseumi hoonet, põhikooli hoonet ja territooriume valvurid, 

kes tegutsevad ametijuhendi alusel.  
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III. ÜHTSED KÄITUMISNÕUDED 

1. Kool tagab õpilastele ja kooli töötajatele nende lütseumis viibimise ajal psühholoogilise ja 

füüsilise turvalisuse ning tervisekaitse. 

2. Omavahelises suhtlemises käituvad õpilased, kooli töötajad ja vanemad viisakalt, järgides 

üldtunnustatud käitumisreegleid: tervitavad kooli töötajaid, külalisi, ei kanna peakatet ruumis, 

järgivad elementaarseid hügieeninõudeid.  

3. Füüsilise või moraalse vägivalla kasutamine suhtlemises on rangelt keelatud ja karistatav. 

Kannatada saanud õpilasel on õigus saada kaitset igalt kooli töötajalt, kannatada saanud 

õpetajal on õigus saada kaitset lütseumi juhtkonnalt. 

4. Õpilane, kes näeb pealt vägivalla kasutamist teise õpilase suhtes, peab ise konflikti sekkumata 

teatama juhtunust viivitamata lütseumi töötajatele. Õpetaja on kohustatud reageerima, 

rakendades olukorrale vastavaid meetmeid. 

5. Lütseumis on õpetajatel, personalil,  õpilastel ja vanematel KEELATUD: 

a) teostada tegevusi, mis põhjustavad ümbritsevatele inimestele ohtlike tagajärgi; 

b) kasutada füüsilist jõudu suhete klaarimiseks, hirmutamiseks ja väljapressimiseks; 

c) tuua kaasa, edasi anda või kasutada mistahes külm- ja tulirelvi, süstlaid, pürotehnikat, alkoholi 

ning toksilisi ja narkootilisi aineid, samuti ka teisi ohtlikke asju, nt tikke, välgumihkleid, 

uusaasta kräkkereid, laserlaternaid jmt. 

d) kasutada ebatsensuurseid sõnu; 

e) suitsetada lütseumi hoones, territooriumil või värava ees(mitte lähemal kui 25 m) ka õpilastel, 

kes on saanud 18 aastaseks; 

f) õpilastel  on  keelatud  kasutada  tunni  ajal  õpetaja  loata  mobiiltelefone,  muud 

     elektroonikat. Need seadmed (telefon, pleier jne) ei tohi olla tunni ajal õpilase laual 

     (muudetud 29.08.2014. a.). Kõrvaklapid peavad olema peast võetud ja pandud koolikotti õppetunni 

ajaks. (muudetud 23.11 2018). 

g) teostada tunnis, lütseumis juhtkonna, õpetaja, õpilase loata audio- ja videosalvestusi; 

h) mängida hasartmänge, kaarte; 

i) ilma hädavajaduseta avada evakuatsioonitrepi uksi ja viibida seal; 

j) põhikooli õpilastel lahkuda õppetegevuse ja vahetundide ajal lütseumi territooriumilt. 

6. P.5 nõude mittetäitmisel on õpetajal / koolijuhtkonnal õigus võtta hoiule ülalmainitud esemed 

(sh mobiiltelefon, pleier, mängud), mille kohta koostatakse akt hoiule võtmise/tagastamise 

kohta j, mis kantakse eKooli päevikusse.  Hoiule võetud esemed tagastatakse vanemale või 

hooldajale.(muudetud 23.11.2018) 

7. Tunniväliste ürituste läbiviimisel lütseumis on lubamatu siseneda ja väljuda saalist, häirida 

ürituse läbiviimist jutuajamiste, märkuste või ringi liikumisega. Telefonid, kõrvaklapid ja 

teised vahendid peavad olema ürituste ajal koolikottidesst mitte olema pealtvaatajate 

käes.(muudetud 23.11. 2018)  

8. Iga lütseumi õpilane ja töötaja järgib rangelt ohutusnõudeid kooli territooriumil ning 

liikluseeskirja nõudeid plaanipäraste kooliväliste ürituste läbiviimisel. 
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9. Õpilaste ja kooli töötajate turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks kooli territooriumil 

võib kooli juhtkond kasutada seadusega ette nähtud jälgimissüsteeme arvestades isikuandmete 

kaitse seaduse nõudeid. 

10. Põhinõuded välimusele 

10.1.Välimus peab olema vastavuses õppetegevuse eesmärkidega. Õpilased ja õpetajad järgivad   

 riietuses äristiili. Igapäeva äristiil on klassikalise või moodsa range tegumoega riietus, mis  

 eeldab: 

a) tütarlastel ülikonda, vesti, seelikut, pükse, klassikalisi tumedaid teksapükse, pluusi, džemprit, 

kleiti erinevates kombinatsioonides; 

b) noormeestel ülikonda, kuube, vesti, džemprit, pükse, klassikalisi tumedaid teksapükse, särki, 

lipsu erinevates kombinatsioonides. 

10.2 Äristiil/asjalik stiil  välistab: 

a) särgikuid, sportlikke T-särke, lühikesi toppe, sügava kaelaväljalõikega pluuse; 

b) madala vöökohaga teksapükse, pükse ja seelikut või seelikut, mille pikkus on üle 10 cm põlvest 

ülespoole; 

c) läbipaistvaid ja eredatest kangastest rõivaid.(muudetud 23.11.2018) 

10.3.Aksessuaarid: õpilastel on lubatud kanda tagasihoidlikke ehteid, kasutada minimaalselt 

pastellvärvides kosmeetikat; korralikku ja mitteväljakutsuvat maniküüri.(muudetud 23.11. 

2018) 

12. Kehalise kasvatuse tundides ning tunnivälistel spordiüritustel on õpilased kohustatud kandma 

sportlikku riietust: T-särk, lühikesed püksid / spordiülikond ja -jalatsid, mille tallad ei jäta 

põrandakattele tumedaid laike ega triipe. Pärast kehalise kasvatuse tundi peavad õpilased 

vahetama spordiriietuse tavalise vastu. (muudetud 23.11. 2018) 

13. Meelelahutuslike tunniväliste ürituste ajal on õpilastel lubatud endale riietusstiili valida oma 

äranägemise järgi. 

IV. ÕPPEPROTSESSIS OSALEJATE ÜHTSED ÕIGUSED 

Kõigil õppeprotsessis osalejatel (õpilased, vanemad, õpetajad) on õigus: 

1. saada teavet lütseumi õppe- ja kasvatusprotsessi kohta ning olla õigeaegselt teavitatud kõikidest 

muutustest. 

Informatsioon avaldatakse lütseumi veebilehel ja eKoolis; õpilastele edastatakse see ka aine- 

ja klassijuhataja tundides, vanematele lapsevanemate koosolekutel, õpetajatele nõupidamistel 

ja e-posti kaudu. 

2. Saada vajadusel lisaabi.  

 Õppekavaga ette nähtud õppematerjali omandamiseks võivad õpilased saada abi õpetajate 

 konsultatsioonidel vastavalt kinnitatud graafikule; vanemad ja õpetajad aga   

 koolijuhtkonna kinnitatud vastuvõtuaegadel. 

3. Objektiivsele ja põhjendatud hindamisele.  

 Õpilased ja vanemad saavad tagasisidet lütseumi hindamissüsteemi (vt hindamise korraldus) 

 ja arenguvestluste kaudu, õpetajad aga analüütiliste vestluste kaudu õppeperioodi lõpus. 

4. Kaitsele vägivalla vastu, viisakale kohtlemisele õpilaste, vanemate ja kooli töötajate poolt. 

5. Tervisekaitsele: järgitakse  sanitaarnormide täitmist ja ohutust õpperuumides, töökoormuse 

norminõuete täitmist, sh mittestatsionaarses õppevormis.(muudetud 23.11.2018) 
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Õpilaste puhul järgitakse nädala õppekoormuse norme ning on piiratud kontrolltööde arv 

päevas; õpetajatega on kokku lepitud ületunnitöö tingimused ja hüvitamine. 

6. Mõjuval põhjusel õppest / tööst vabastamisele tingimusel, et sellest on õigeaegselt teavitatud. 

Õpilased / vanemad teavitavad sellest klassijuhatajat ja õpetajaid eKooli kaudu enne 

õppeürituse algust(kuid mitte hiljem kui 3 päeva pärast õpilase puudumist). Juhul, kui 

lapsevanemal pole võimalust teavitada klassijuhatajat lapse puudumise põhjusest E-kooli 

kaudu, on ta kohustatud isiklikult kokku leppima klassijuhatajaga muudest teavitamise 

viisidest(muudetud 23.11.2018). Õpetajad teavitavad asendamiste eest vastutavat 

administraatorit vähemalt 1 tund enne õppeürituse (tunni)  algust. 

7. Tunnivälise aja vabale kasutamisele, puhkusele vahetundide ajal, kui ei ole korrapidamise 

kohustust. 

8. Osalemisele lütseumi omavalitsuskogude ja ühiskondlike organisatsioonide töös. 

Õpilased saavad oma esindajate kaudu õpilasomavalitsuses, vanemad hoolekogus ning õpetajad 

õppenõukogus osaleda õppe- ja kasvatustööd puudutavate otsuste arutelul ja tegemisel, esitada 

soovitusi selle protsessi parendamiseks. 

9. oma arvamuse väljendamisele, sh iga-aastase õpilaste ja vanemate anketeerimise ning 

analüütilise aruandluse koostamise käigus. 
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2. PEATÜKK. KODUKORRA NÕUDED ÕPILASTELE 

I. PÕHINÕUDED 

Lütseumi õpilane on kohustatud täitma Eesti Vabariigi ja Tallinna linna õigusakte, käesoleva 

kodukorra p. III nõudeid ning lisaks sellele õpilane: 

1. osaleb õppetundides vastavalt tunniplaanile, klassijuhatajatundides ja klassivälistel üritustel 

vastavalt kooli üldisele tööplaanile. Õpib ja areneb oma võimete kohaselt. Tunnist ja/või 

ülekoolilistelt üritustelt puudumise korral on tal vastav kirjalik põhjendus E-koolis, mis 

tõendab puudumise õigustatust; 

2. tunnist puudumise korral omandab iseseisvalt õppematerjali, loeb teavet E-koolis, valmistub 

tundideks. Probleemide tekkimisel on õpilasel õigus pöörduda abi saamiseks õpetaja poole 

konsultatsiooniaegadel vastavalt kinnitatud graafikule; 

3. istub tunnis õpetaja määratud kohal. Tegemata kodutöö või tunniks valmisoleku puudumise 

mõjuva põhjuse kohta annab õpilane õpetajale teada enne tunni algust. Kui tehnilistel põhjustel 

(pole internetti, probleemid juurdepääsuga eKooli) õpetaja ei kirjutanud ülesannet 

elektroonilisse päevikusse, kuid rääkis sellest tunnis, tuleb õpilasel ülesanne täita. Õpilane on 

kohustatud märkima päevikusse kodutöö, mille õpetaja andis tunnis (muudetud 23.11. 2018); 

4. ei hiline tundi ja teistele lütseumis toimuvatele üritustele. Pärast eelkella helisemist siseneb 

õpilane klassiruumi ja valmistub tunniks, pärast teist kella peab ta olema klassiruumis või muus 

ruumis tunniks valmis. Hilinemise korral põhjendab õpilane hilinemist ning õpetaja loal istub 

oma kohale; 

5. Kontrollib oma töökoha enne tunni algust ja pärast tundi. Tunni lõppedes on õpilane kohustatud 

jätma oma töökoha korda ja tõstma tooli üles. Vahetunni ajal on õpilane kohustatud klassist 

väljuma. Põhikooli õpilastel on keelatud vahetunni ajal lahkuda kooli territooriumilt. On 

keelatud joosta treppidel, koridorides ja klassides, istuda aknalaudadel ja avada aknaid. 

Õpilased ei sisene vahetunni ajal klassi ilma õpetaja loata.(muudetud 23.11. 2018); 

6. täidab tunnis aineõpetaja nõudeid. Ta järgib õppedistsipliini ning tal on kaasas kõik tunniks 

vajalikud õppevahendid. Õpilasel on rangelt keelatud tegeleda tunnis kõrvaliste asjadega, 

segada klassikaaslasi ning õpetaja loata vahetada istekohta, lahkuda töökohalt või 

klassiruumist; 

7. saab klassijuhatajalt või tema puudumisel korrapidaja-administraatorilt loa koolist lahkumiseks 

enne tundide lõppu. Põhjuseks võib olla haigus, vanemate tõend, kutse riigiasutusse jne; 

8. suhtub säästlikult lütseumi sisustusse, õpikutesse, õppevahenditesse ja ruumidesse. Kahju 

tekitamisel on õpilane/lapsevanem kohustatud hüvitama varalise kahju selleks ette nähtud 

korras; 

9. tagastab võetud õpikud ja muud koolile kuuluvad õppevahendid hiljemalt õppeaasta lõpuks või 

koolist lahkumisel; 

10. hoiab korda ja puhtust lütseumi hoones ja territooriumil; 

11. osaleb eakohases koolisiseses töös ning klassi ja lütseumi kollektiivsetes tegevustes; 

12. on kohustatud kaitsma lütseumi au tunnivälistel üritustel, kui teda suunavad sinna aineõpetajad 

või õppenõukogu (muudetud 29.08.2014. a.); erandiks on juhtumid, kus üritus polnud varem 

planeeritud  ja õpilast teavitati vahetult enne seda. (muudetud 32.11. 2018);   

13. täidab ohutus- ja tuleohutusreegleid; ekskursioonidel,  matkadel, võistlustel, olümpiaadidel 

esindab õpilane lütseumi ja täidab teda saatva isiku korraldusi, käitub korrektselt ja viisakalt; 
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14. hoiab talle väljastatud õpilaspiletit kui dokumenti, mis tõendab tema õppimist lütseumis. Pileti 

kadumise korral teavitab õpilane sellest õigeaegselt klassijuhatajat , kuidas tellida endale uus 

õpilaspilet võimalikult kiiresti. Instruktsioon õpilaspileti tellimiseks asub lütseumi kodulehel. 

Probleemide korral on vaja pöörduda infotehnoloogia spetsialisti poole. (muudetud 23.11. 

2018); 

II. ÕPILASE TOETAMISE JA MÕJUTAMISE MEETMED

Käesolev peatükk reguleerib toetamise ja mõjutamise meetmete kasutamist lütseumi õpilase suhtes, 

tema tunnustamist ja karistamist sõltuvalt õpilase suhtumisest oma õigustesse ja kohustustesse. 

Allpool kirjeldatud meetmete eesmärk on: 

a) tagada lütseumis ühiseks tõhusaks tegevuseks sobiv olukord; 

b) soodustada õpilaste aktiivsuse arengut; 

c) hoida lütseumis korda, mis põhineb teadlikul distsipliinil ja kodukorra nõuete täitmisel; 

d) ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis. 

1. Suurepäraste õpitulemuste eest, osalemise eest aineolümpiaadidel, spordivõistlustel, õppe- ja 

loovvõistlustel, aktiivse ühiskondliku tegevuse eest lütseumis kasutatakse järgmisi 

tunnustamise liike: 

a)  vabastamine õpetaja poolt kokkuvõtvate kontrolltööde kirjutamisest ning arvestuste 

tegemisest; 

b)  lütseumi käskkirjaga tänu avaldamine ning sellest teatamine kogu kollektiivile, õpilastele ja 

 vanematele; 

c) au- või tänukirjaga autasustamine; 

d) kutse direktori pidulikule vastuvõtule, hinnalise kingitusega autasustamine; 

e) vanemate autasustamine tänukirjaga. 

2. Lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-st 23 on õpilasel võimalus taotleda õpetajate 

nõukogult individuaalse õppe- ning arvestuslike tööde graafiku rakendamist juhul, kui ta 

tõsiselt tegeleb mõnes huvihariduse asutuses (spordikool, kunstistuudio jne). (muudetud 29.08.2014. 

a.) 

3. Vajadusel võib õpilase suhtes rakendada järgmisi toetusmeetmeid: 

a) individuaalsed konsultatsioonid; 

b) arenguvestlused; 

c) konfliktipoolte lepitamine kolmanda isiku poolt eesmärgiga saavutada kokkulepped edasise 

tegevuse suhtes; 

d) individuaalse tööplaani koostamine trimestriks(muudetud 23.11.2018); 

e) individuaalse õppekava rakendamine; 

f) õpilase vastuvõtt pikapäevarühma; 

g) kooliringis osalemise tagamine; 

h) spetsialistide poolt teenuste osutamine; õpilasele tugiisiku määramine. 

4. Distsipliini rikkumise, eelpool kirjeldatud 1. ptk p. III p ning 2. ptk I p. nõuete mittetäitmise 

puhul rakendatakse lütseumis õpilase suhtes järgmisi loogilises järjekorras kirjeldatud 

mõjutusmeetmeid: 
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a) individuaalne suuline märkus; 

b) kirjalik märkus E-koolis; 

c) aineõpetaja, klassijuhataja plaaniväline individuaalne vestlus õpilasega ja tema vanemaga 

eesmärgiga leida probleemile lahendus ja fikseerida protokollis saavutatud kokkulepped. 

Vajadusel kutsutakse vestlusele (ka)sotsiaaltöötaja; 

d) lütseumi sotsiaaltöötaja poole pöördumine ja koos temaga probleemi(de)le ühise lahenduse 

otsimine; 

e) käitumishinde alandamine „mitterahuldavani“; 

f) kohustus jääda kooli pärast tunde graafikuga kinnitatud konsultatsioonil osalemiseks või 

määratud tegevuse läbiviimiseks (nt arvestuste sooritamiseks läbitud õppematerjali põhjal), 

kuni 1,5 tundi ühe õppepäeva kohta (muudetud 28.08.2015. a.); 

g) pedagoogilise konsiiliumi kokkukutsumine probleemi kollektiivseks arutamiseks ja selle 

lahendamist tagavate meetmete leidmiseks; 

h) kooli juhtkonna poolt individuaalse vestluse läbiviimine õpilasega vanemate juuresolekul, 

õpilasega tema isikliku allkirjaga varustatud kokkulepete sõlmimine; 

i) kirjalik hoiatus õpilasele edasiste mõjutusmeetmete kasutamise võimalikkusest (sh koolist 

väljaarvamine); 

j) kirjalik noomitus direktori käskkirjaga; 

k) õpilase juuresolekul tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus; 

l) õpilase kaasamine ühiskasulikule tööle kooli heaks õpilase enda ja vanema nõusolekul; 

m) ajutine keeld osaleda klassivälistel üritustel ja sõitudel. 

5. Õppenõukogu otsusega on võimalik rakendada õpilase ajutist koolist eemaldamist (kuni 10 

päevaks ühe õppepoolaasta jooksul) kohustusega saavutada selle perioodi lõpuks õpetaja 

nõutud õpitulemised vastavalt kooli õppekavale ja kinnitatud töökavale. 

6. Õppenõukogu otsusega on võimalik 10.–12. klaasi õpilane koolist välja arvata. Aluseks võivad 

olla: 

a) korduvad kirjalikult fikseeritud kooli kodukorra rikkumised; 

b) kolm või enam mitterahuldavat kursusehinnet õppeaasta jooksul; (muudetud 23.11. 2018) 

c) arvukad (üle 30 tunni ühe poolaasta jooksul) tundidest mõjuva põhjuseta puudumised 

(muudetud 23.11..2018. a.) 

8. Õpilast võib koolist välja arvata ka direktori käskkirjaga ühekordse jämeda õigusvastase 

rikkumise eest. 

9. Kui kirjeldatud meetmed tulemust ei too või neid on võimatu rakendada kontakti puudumise 

tõttu õpilase või vanemaga, pöördub lütseumi sotsiaalteenistus linnaosa valitsuse või 

linnavalitsuse poole. 

 

3. PEATÜKK. KODUKORRA NÕUDED VANEMATELE 

I. KOOLIKOHUSTUSE TÄITMISE MEETMED 

Käesolevad meetmed on välja töötatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel ning nende 

eesmärk on toetada õpilase õigust tasuta haridusele riikliku õppekava raames. 



 

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 

 

11 
 

1. Vanem on kohustatud looma koolikohustuslikule lapsele võimaluse õppida ning soodustama 

tema arengut, luues sobivad õppimistingimused nii kodus kui koolis. 

2. Vanem esitab lütseumile oma kontaktandmed ning teavitab õigeaegselt nende muutumisest. 

3. Vanem ise tutvub õppeprotsessi reguleerivate dokumentidega, käesoleva kodukorraga, 

suunates seejärel kasvatustegevuse kaudu oma last neid täitma. 

4. Vanem on kohustatud tegema kooliga koostööd: 

a) lapsevanemate koosolekutel osalemise kaudu; 

b) õpilase õppetegevuse regulaarse igapäevase kontrolli kaudu eKoolis/päevikus; 

c) õpetajate kirjalikele märkustele õigeaegse reageerimise kaudu; 

d) klassijuhataja/aineõpetajaga kutsel toimuvate kohtumiste kaudu; 

e) ühiste individuaalvestluste käigus saavutatud kokkulepete järgimise kaudu (muudetud 29.08.2014. 

a.). 

5. Vanem on kohustatud teavitama lapse puudumisest tundides eKooli kaudu (äärmisel juhul 

päeviku kaudu) puudumise esimesel päeval, märkides puudumise põhjuse ja ajavahemiku. 

Eelnevalt kavandatud puudumiste puhul, nt tervisele oluline visiit arsti juurde, võib 

teavituskirja kirjutada varakult, näidates ära tulevase tundidest puudumise täpse kuupäeva ja 

põhjuse.(muudetud 23.11. 2018) 

6. Õppeprotsessist puudumise põhjused võivad olla järgmised: 

❖ õpilase haigus; 

❖ erakorralised ilmaolud (alus: ministeeriumi otsus); 

❖ õpilase osalemine spordi- ja konkurssidel, olümpiaadidel, projektides; 

❖ tähtsad/erakorralised perekondlikud asjaolud. 

7. Kui õpilane ei saa osaleda õppeüritustel pikemat aega perekondlikel põhjustel (puhkusele 

sõidud), siis peab lapsevanem esitama koolile sellekohase kirjaliku avalduse. Lapsevanem 

võtab endale vastutuse õppekava omandamise eest antud perioodil. 

8. Kui vanem pole õigeaegselt märkinud puudumise põhjust, on klassijuhatajal õigus kasutada 

eKoolis märget P – põhjuseta puudumine (muudetud 28.08.2015. a.). 

II. VANEMATE MÕJUTAMISE JA TOETAMISE MEETMED 

1. Vanematel on õigus saada õpetajatelt lisateavet ja selgitusi välja pandud hinnete ning õpilase 

õnnestumiste ja raskuste kohta individuaalsel konsultatsioonil, arenguvestlusel osalemise ning 

teiste lütseumis kasutatavate teavituskanalite kaudu. (lisa vt peatükis, mis on pühendatud 

teabeallikatele lütseumi õppekavas). 

2. Kui vanem ei täida 1. osas nimetatud kohustusi, võtab kool kasutusele meetmed õpilase õiguste 

kaitseks. 

 

3. Kui tekivad kahtlused õpilase puudumist õigustavate põhjuste tõepärasuses või kui 

puudumiste arv on suur, on lütseumil õigus nõuda vanemalt täiendavaid selgitusi puudumiste 

põhjuste kohta, nõuda koolikohustuse täitmist ning pöörduda õpilase elukohajärgsesse 

linnaosa valitsusse. 

4. Andmed õpilase kohta, kes on puudunud koolist mõjuva põhjuseta trimestris üle 20% 

õppetundide üldarvust, edastatakse EHIS-esse.(muudetud 23.11.2018) 
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4. PEATÜKK.  ÕPETAJATE TEGEVUSE 

REGULEERIMINE 

Alus: töölepingu seadus (17.12.2008, muudetud RT I22.12.2012, 15, vastu võetud 12.12.2012,jõustunud 01.01.2013) 

I. PÕHINÕUDED 

1. Kõik õpetajad on kohustatud läbima üks kord kahe aasta jooksul arstliku läbivaatuse ning 

esitama meditsiinilise tõendi. 

2. Õpetaja loob oma õppeaines tingimused edukaks õppimiseks ja tulemuslikuks edasijõudmiseks   

vastavalt õpilase vaimsetele ja füüsilistele võimetele. 

3. Õpetaja töötab vastavalt kehtivale tunniplaanile, puudumistest isiklikel põhjustel ning kõikidest 

tunniplaani muutustest teatab ta viivitamatult kureerivale õppealajuhatajale või direktorile. 

4. Haiguslehe alustamisest on vajalik teatada asendamise eest vastutavale isikule enne tööpäeva 

algust, haiguslehe lõpetamisest üks päev enne tööle tulekut. Hädajuhtudel dubleerib õpetaja 

infot telefonitsi. 

5. Tunni asendamist teostab sama õppeaine õpetaja ning kui see on võimatu, siis teise õppeaine 

õpetaja. Info asendamise kohta edastatakse õpetajale e-posti kaudu, õpilastele infokausta kaudu 

1. korrapidamise postil. Erakorralistel juhtudel dubleerib administraator info telefonitsi 

õpetajale. Täpsemalt asendamise korrast vt Lisa 8. (muudetud 23.11. 2018) 

6. Õpetaja on kohustatud alustama tundi kohe pärast teist tunnikella. Tunnis kontrollib õpetaja 

nimekirja alusel puudujaid ja hilinejaid ning õpilaste valmisolekut tunniks. Esimesel tunnil 

kannab õpetaja puuduvate õpilaste arvu üldisesse tabelisse toitlustamise korraldamiseks 

sööklas.(muudetud 23.11. 2018) 

7. Tunnis tagab õpetaja distsipliini ja kooli vara hoidmise õpilaste poolt. Kooli vara kadumise või 

rikkumise puhul teatab õpetaja sellest viivitamata klassijuhatajale ning kirjalikult kooli 

juhtkonnale. 

8. Õpetaja kasutab maksimaalselt tunni aega õppe-kasvatustöö eesmärgi saavutamiseks. Tal ei ole 

õigust saata õpilane tunni ajal klassiruumist välja ega lubada tal klassiruumist väljuda telefoniga 

rääkimiseks. Luba õpilasele klassiruumist lahkumiseks võib anda äärmisel vajadusel (järsk 

enesetunde halvenemine). 

9. Teavitamine õpilaste hindamise kohta toimub eKooli kaudu. Õpetaja põhjendab õpilaste hinded 

ning päeva jooksul märgib eKoolis kogu info tunni kohta (tunni sisu, hinded, märkused, 

kodutöö). Vajadusel paneb õpetaja kokkuleppel vanema ja klassijuhatajaga hinde õpilase 

päevikusse ning kinnitab selle oma allkirjaga.(muudetud 23.11. 2018) 

10. Õpetaja lõpetab tunni kohe pärast kella, lubades õpilastel lahkuda kabinetist. 

11. Vahetunni ajal nõuavad kõik õpetajad õpilastelt korrektset käitumist. Korrapidamist teostatakse 

vastavalt direktori kinnitatud graafikule ja korrapidamise korrale. 

12. Söögivahetunnis viib klassijuhataja pärast tunni lõppu õpilased sööklasse ja jälgib seal korda 

või läheb tagasi oma korrusele teostama korrapidamist. (muudetud 29.08.2014) 

13. Klassis viimast tundi läbi viiv õpetaja saadab selle klassi riidehoidu. 

14. Vajadusel viib õpetaja tunnivälisel ajal õpilastega läbi konsultatsioone ja lisatöid. 

15. Vajadusel võtab aineõpetaja osa kooli ja klassi lapsevanemate koosolekutest. 

16. Kogu pedagoogiline kollektiiv peab tööpäevadel enne tundide algust tutvuma e-posti või muu 

kooli infosüsteemi kaudu kooli juhkonna korraldustega. Pedagoogid osalevad kõigil 

töönõupidamistel ning õppenõukogu töös. 
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17. Õpetajal on keelatud edastada õpilastele ja kõrvalistele isikutele nõupidamistel ja 

õppenõukogus arutusel olnud konfidentsiaalset infot. Õpetaja peab olema äärmiselt delikaatne, 

ta ei tohi arvustada avalikult tunnis õpilast, kui seda ei nõua konkreetne 

situatsioon. (muudetud 29.08.2014) 

18. Õpetaja tööpäev põhineb tema töögraafikul. Õpetaja tööaeg sisaldab: 

a) tutvumist Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tallinna Haridusameti õigusaktidega ning lütseumi 

tasemel tööd reguleerivate dokumentidega; 

b) kooli dokumentatsiooni korrektset vormistamist (eKool, analüütiline aruandlus, õpilasraamat, 

õpilaspiletid jne); 

c) õppekavade ja õppematerjalide koostamist; 

d) noorte õpetajate (koolis töötanud kuni 3 aastat) puhul tunnikonspektide koostamist; 

e) õigeaegset tööplaanide ja kontrolltööde graafiku koostamist ning õppealajuhatajale esitamist 

(tähtaja määrab õppealajuhataja); 

f) tundideks valmistumist; 

g) vihikute parandamist; 

h) kontrolltööde koostamist, hindamist ja analüüsi; 

i) konsultatsioonide läbiviimist (kinnitatud graafiku alusel), sh eksamiteks ettevalmistamist, 

eksamite vastuvõtmist; 

j) korrapidamist; 

k) klassivälist tegevust (ekskursioonid, õppekäigud, kooli üritused, lapsevanemate koosolekud 

jne); 

l) õppenõukogust, töökoosolekutest, ainesektsioonidest, infotundidest osa võtmist; 

m) eneseharimist (sh täienduskoolitused); 

n) eKooli täitmist päeva jooksul pärast tundide läbiviimist. 

II. ÕPETAJATE MÕJUTAMISE JA TOETAMISE MEETMED 

Käesolevaid meetmeid rakendatakse eesmärgiga stimuleerida lütseumi õpetajate töö tõhustamist 

ning täitedistsipliini järgimist, koolikultuuri ja lütseumi üldise tegevuse parendamiseks. 

1. Töötajate tunnustamine 

1.1. Töökohustuste eeskujuliku täitmise, kõrgete töötulemuste, pikaajalise laitmatu töötamise, 

ületundide, innovaatilisuse ja teiste töösaavutuste eest kasutatakse lütseumis järgmisi 

tunnustamise liike: 

a) avalik kiitus õpetajate esinduskoosolekul, lapsevanemate koosolekul, direktori pidulikul 

vastuvõtul; 

b) tänu avaldamine käskkirjaga; 

c)    autasustamine diplomi või aukirjaga; 

d) õpetaja nõusolekul mainekale linna- või üleriigilisele konkursile esitamisele kaasaaitamine; 

e)  õpetaja nõusolekul lütseumi esindamine vastutusrikastel rajooni, linna, riigi tasemel üritustel; 

f) kogemuse vahetamisele ja õpetaja publikatsioonide või didaktiliste materjalide avaldamisele 

kaasaaitamine; 
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g)    õpetaja nõusolekul autoriprogrammi väljatöötamisele ja kinnitamisele kaasaaitamine; 

h) lähtuvalt lütseumi võimalustest õppekoormuse valimine, soovitud töögraafiku kehtestamine; 

i) mainekatele täiendkoolitusele saatmine. Õpetaja arenguvajaduste toetamine; 

j) hinnaline kingitus; 

k) puhkuse lisapäevade võimaldamine koolivaheajal. 

12. Materiaalse tunnustamise fondi ning tunnustamise liigi valiku määrab kooli juhtkond või 

direktori juures töötav  komisjon, mille koosseisu kuuluvad juhtkonna, õpetajate nõukogu, 

hoolekogu ja ametiühingu komitee liikmed. 

Rahalist tunnustust makstakse õpetajale: 

a) õppe-kasvatusprotsessi kõrgetasemeliste tulemuste eest (riigieksamid, tasemetööd, 

tulemuslikkuse dünaamika / õppetöö stabiilselt kõrged tulemused); 

b)  õpilaste kõrgete tulemuste eest aineolümpiaadidel, teaduslik-praktilistel konverentsidel, 

koolivälistes projektides ja konkurssides; 

c)  õpilaste kõrgete sportlike ja loominguliste saavutuste eest, sh tunnivälistel ja koolivälistel 

üritustel; 

d)  autoriprogrammide välja töötamise ja rakendamise eest, õpetaja kõrgete saavutuste eest 

teaduslikus uurimistöös, metoodilises töös, eksperimentaaltöös ning näidistundide läbiviimise 

eest; 

e)   rajooni, linna ja riigi tasemel ürituste kõrgetasemelise korralduse ja läbiviimise eest; 

f)   aktiivse osalemise eest lütseumi arengus (metoodilise ühenduse juhtimine, seminaridel ja 

õppenõukogus esinemiste ette valmistamine ja esinemine, traditsioonide toetamine jne). 

13. Juhtkonnal on õigus kasutada õpetajate ja juhtkonna liikmete tunnustamiseks ka teisi viise 

motiveerimaks tööd lütseumi prioriteetsetes valdkondades. 

2.   Töötajate distsiplinaarvastutus 

2.1. Ametijuhendite, direktori käskkirjade, täitedistsipliini rikkumise ja teiste töörikkumiste eest 

kasutatakse järgnevaid distsiplinaarse mõjutuse viise: 

a) rikkumise kirjalik fikseerimine koolisisese kontrolli dokumentatsioonis; 

b)    rikkumise kohta kirjaliku seletuskirja nõudmi

c)    vestlus juhtkonnanõukogu liikmega, kokkulepete fikseerimine vestluse protokollis; 

d)    direktori käskkirjaga kirjaliku hoiatuse tegemine; 

e)     kutse administratiivnõukogu koosolekule. 

22.  Töökohustuste jämedaks rikkumiseks on: 

a) viibimine tööl alkohoolses joobes või narkootilise aine mõju all; 

b)    usalduse kaotamine seoses eetikanormidega vastuolus oleva teoga; 

c)  hilinemine tööle mõjuva põhjuseta, töölt enneaegne lahkumine ilma tööandja eelneva loata; 

d)   töölt omavoliline puudumine; 

e)   tööandjale, kolleegidele, õpilastele varalise kahju tekitamine; 

f)    ohutusnõuete ja kodukorra nõuete eiramine; 

g)   kooskõlastatud töökohustuste ja ametijuhendite tahtlik täitmata jätmine; 
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h)  objekti (klassiruum, korrapidamise post jne) valveta jätmine või sealt puudumine, kui kohalolek 

kuulub töötaja töökohustuste hulka. 

23. Töökohustuste jämeda rikkumise eest kasutatakse järgmisi distsiplinaarse karistuse liike, mis 

põhinevad töötajate distsiplinaarvastutuse seadusel (töötajate distsiplinaarvastutuse seadus RT 

1993, 26, 441, redaktsioon 01.01.2011): 

a)   noomitus; 

b)   rahaline trahv, mis ei ületa töötaja kümnekordset päevapalka; 

c)  töölt palga maksmise peatamisega kõrvaldamine mitte üle kümne järjestikuse tööpäeva ulatuses; 

d)    töölepingu lõpetamine. 

24. Distsiplinaarse mõjutamise meetme valikul ei ole tööandja seotud p. 7 esitatud 

distsiplinaarkaristuste ning p.5 esitatud distsiplinaarse mõjutuste loetelu järjekorraga. 
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LISA 1.  

Vastu võetud õppenõukogus: 

Protokoll nr.1, 30.08.2010 

Muudatused vastu võetud 

Protokoll nr.1, 30.08.2011 

Protokoll nr 1, 23.11.2018 

 

 

Kinnitan: 
 

S. Garanža 

Direktor

TALLINNA LINNAMÄE VENE  LÜTSEUMI ÕPILASTE  HINDAMINE 

 

I. ÜLDALUSED 

 

Õpilaste õpijõudluse hindamine toimub vastavalt hindamise printsiipidele ja nõuetele, mis on 

kehtestatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §29 09.06. 2010 ( vt siin )alusel „Õpilaste 

hindamine, klassi ja põhikooli lõpetamine“, Põhikooli riikliku õppekava 06.01 2011 ja kooli 

õppekava alusel.  

II. HINDAMISE EESMÄRGID 

1. Toetada õpilaste arengut 

2. Kindlustada tagasiside  õpilase arengu ja saavutuste kohta ; 

3. Innustada ja suunata õpilasi eesmärgipärasele õppetööle ja enesehinnangu kujunemisele; 

4. Toetada õpilasi edasise haridustee valikul; 

5. Informeerida õpilasi ja nende vanemaid õppimise protsessist ja tulemuslikkusest; luua alus 

õpilase üleminekuks järgmisse klassi ja otsuse tegemiseks kooli lõpetamisel; 

6. Suunata õpetajate tegevust toetamaks õpilasi  nende individuaalses arengus ja õppimises. 

III. KOKKUVÕTTEV HINDAMINE 

1. Põhikoolis pannakse välja aastahinne õppeaines trimestri hinnete alusel. 

 Kokkuvõttev hinne trimestri eest pannakse välja kõikides ainetes kõikide  nimetatud perioodil 

saadud  hinnete alusel.   

2. Gümnaasiumiastmel aastahindeid välja ei panda. Kokkuvõttev hinne  õppeaines pannakse välja 

aritmeetilise keskmise hindena kõigi kolme kooliaasta kursusehinnete alusel.  

Kokkuvõtvad hinded on järgmised: 

a) kursusehinded (35 õppetundi) kooliastmel;  

b) kursusehinnete alusel kantakse hinded tunnistusele. 

IV. HINDAMISEST INFORMEERIMISE KORD 

Lütseumis kehtestatud hindamise põhimõtted ja kord on kättesaadavad lastevanematele, 

esindajatele ja hooldajatele (edaspidi lapsevanem). Hindamise korraldus on avaldatud  kooli 

kodulehel.  

1. Õpilaste hindamise põhimõtteid  ja korda tutvustavad klassijuhatajad ja aineõpetajad. 

2. 2Õpilane saab informatsioonihindamise kriteeriumidest ja põhietappidest, tal on ettekujutus 

hindamise vahenditest: 

a) trimestri/kursuse alguses aineõpetaja teatab nõustavatest õpitulemustest, kontrolli liikidest ja 

ajast ning saavutuse tasemest; 
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b) informatsiooniarvestustööde vormidest ja kuupäevadest kannab õpetaja elektroonilisse 

päevikusse eKool esimesel tunnil koduülesandena kogu kursuse kohta; 

c) õpilased saavad põhjendatud andmed oma hinnete kohta õpetajatelt, samuti ka kontrollitud 

kirjalikud tööd vigade analüüsiks ja õpitulemuste edasiseks parandamiseks; välja pandud 

mitterahuldavad hinded eKoolis peavad olema varustatud kommentaaridega. 

3. Lapsevanemaid tutvustatakse õpilaste  õpitulemuste hindamise korraga lastevanemate 

üldkoosolekul õppeaasta alguses ja klassi lastevanemate koosolekul. 

4. Lapsevanemal on õigus saada informatsiooni õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise 

põhimõtete  kohta aineõpetajalt. 

5. Lapsevanem ja õpilane saavad informatsiooni õpitulemustest eKooli kaudu. Internetikontrolli 

jälgimise võimaluste puudumisel saavad lapsevanemad  infot klassijuhatajalt, suuliste 

teadetena aineõpetajalt, individuaalsete vestluste kaudu lastevanemate koosolekutel, samuti ka 

arenguvestluste käigus. Kontakti vorm lastevanematega ja nendele informatsiooni andmine 

arutatakse läbi  iga õppeaasta alguses esimesel lastevanemate koosolekul.(muudetud 

23.11.2018) 

6. Vestluse käigus aineõpetaja-õpilase või klassjuhataja –õpilase vahel tehakse kokkuvõtted ja 

seatakse ühiselt uued õppe-eesmärgid. Vestluse oluliseks koostisosaks on õpilase 

enesehinnang.  

7. Kujundava hindamise tulemusi arutatakse arenguvestlustel koos klassijuhataja õpilase ja 

lapsevanematega. Analüüsitakse õpilase saavutusi ja  tema õppetegevust arvestades tema 

individuaalset eripära; kujundava hindamise tulemused  kooliastmel kantakse eKooli 

aineõpetajate poolt. 

V. VAIDLUSKÜSIMUSTE LAHENDAMINE  

Õpilastel ja lastevanematel on õigus 10 päeva jooksul peale hinde ilmumist eKoolis vaidlustada 

arvestuslikke  ja kokkuvõtvaid hindeid, samuti ka sõnalisi kokkuvõtvaid hindeid.   

1. Hindamisel tekkinud eriarvamused ja vaidlusalused küsimused lahendatakse õpilase või 

lapsevanema esmajärjekorras aineõpetaja ja klassijuhataja poolt. 

2. Õpetaja on kohustatud selgitama õpilasele, lapsevanemale või hooldajale hindamise 

põhimõtteid, korda ja kriteeriume, mille alusel hinded on välja pandud, samuti ka põhjendama 

hinde õigsust ja vastavust nõudmistele.  

3. Vajadusel vaatab vaidlusalused küsimused direktor või direktori asetäitja õppe-kasvatustöö alal 

põhjendatud , järgenvalt vaatab selle läbi lütseumi  õppenõukogu. Kool teavitab otsusest õpilast 

ja tema vanemaid viie tööpäeva jooksul peale vastuvõetud otsust. 

VI. TEADMISTE JA OSKUSTE HINDAMINE 

Õppeprotsess ja   selle õpitulemused on  sätestatud ainekavas, mis on õpilasele õppetöö aluseks; 

õpilase edusamme aines võrreldakse eeldatavate õpitulemustega, samuti ka seatud õppe 

eesmärkidega.  

Hinnatakse nii õppeprotsessi kui ka lõppteadmisi ja oskusi õppeteema lõppedes. 

Õppematerjali valdamist hindab õpetaja õpilaste suuliste vastuste (esinemised), kirjalike tööde ja 

praktilise tegevuse alusel.  

VII. HINDAMISE OBJEKTID 
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1. Hinnatakse omandatud teadmisi ja oskusi, arvestades:  

a)    omandatud teadmiste mahtu, õigsust ja täpsust; 

b)    iseseisvust ja loomingulisust omandatud teadmiste ja oskuste rakendamisel; 

c)    õpilase oskust oma teadmisi ja oskusi esitada suuliselt ja kirjalikult;  

d)    vigade liiki ja arvu; 

e)    praktilise töö täitmise kvaliteeti;  

f)     tööde esitamise õigeaegsust. 

Kriteeriumid ainelaste teadmist ja oskuste hindamiseks on välja töötatud metoodika sektsioonides 

/ühendustes ja  nad on määratletud ainekavades. 

1. Hindamise objekti määratletakse sõltuvalt ainest: 

a) ainete hindamisel, mis eeldavad vilumusi ja  mis põhinevad erivõimekusel(kehaline kasvatus, 

muusika, kunst ja tööõpetus) arvestatakse nii teoreetilisi teadmisi kui ka õpilase püüdlikkust 

suhtumist ainesse, tulemuste dünaamikat ; jälgitakse arengu protsessi;  

b) teistes ainetes on rõhuasetus rakenduslikule tähenduslikkusele, vilumuste kujunemisele , 

kompetentsustele;  

c)   eksamiainete hindamisel võetakse aluseks eksaminõuded ja hindamise süsteem, mille on välja 

töötanud sihtasutus INNOVE. 

VIII. HINDAMISKRITEERIUMIDE SKAALA 

1. Õpitulemuste numbriline hindamine toimub vastavuses PGSi § 29 esitatud numbrilise 

hindamise skaalale viiepallisüsteemis järgmiselt: hinne "5" on väga hea, "4" - hea, "3" - 

rahuldav, "2" - puudulik, "1" - nõrk. Hinded "1" ja "2" näitavad mitterahuldavat õpitulemust. 

2. Jooksvate kirjalike tööde tulemuslikkuse hindamisel võetakse aluseks järgmine 

protsentskaala:  

90 - 100% punktide arvust - hinne "5"; 

75 - 89% punktide arvust - hinne "4"; 

50 - 74% punktide arvust - hinne "3"; 

20 - 49% punktide arvust - hinen "2"; 

0 - 19% punktide arvust - hinne "1". 

Õpetajal on õigus korrigeerida etteantud skaalat kasutades parandusi 5% ulatuses üles- või allapoole 

arvestades töö mahtu, ülesannete keerukust ning tehtud vigade arvu ja liiki. Põhjenduse paranduste 

kohta esitab õpetaja kommentaarina elektroonilises päeviku. 

Hinde „5“ (väga hea) saab õpilane, kui tema suuline vastus, kirjalik töö, praktiline tegevus vastab 

täies ulatuses ainekavale ja esitatud töö maht moodustab 90-100% omandatavast sisust (õige 

täisvastus, mis on sidusalt ja loogiliselt esitatud antud teemal; või mis näitab oskust rakendada 

mõisteid ja reegleid konkreetsetel juhtudel). Õpilane põhjendab oma otsustusi, rakendab teadmisi 

praktikas ja esitab oma valitud näiteid. 

Hinde „4“(hea) saab õpilane, kui tema suuline vastus, kirjalik töö, praktiline tegevus võis selle 

tulemused vastavad üldiselt ainekava nõuetele 75-89 % ulatuses. 

Hinde „3“ (rahuldav) saab õpilane, kui tema suuline vastus, kirjalik töö, praktiline tegevus ja selle 

tulemused vastavad põhilistele ainekava nõuetele 50-74% ulatuses (õige, kuid mitte täielik vastus, 
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esineb ebatäpsusi mõistete määratlemisel ja reeglite sõnastamisel; õpilane ei põhjenda oma väiteid 

piisava veenvuse ja põhjalikkusega, ei oska tuua näiteid, esitab materjali ebaloogilises järgnevuses). 

Hinde „2“ (puudulik) saab õpilane, kui tema suuline vastus, kirjalik töö, praktiline tegevus või selle 

tulemused vastavad osaliselt ainekava nõuetele mahus 20-49%, mille puhul ilmnevad olulised 

puudused ja jämedad vead või vastus on ebaõige. 

Hinde „1“ (nõrk) saab õpilane, kelle suuline vastus (esinemine), kirjalik töö või praktiline tegevus 

või selle tulemus ei vasta ainekava nõudmistele (saavutus 0-19%)  või töö on tegemata või keeldub 

õppeülesannet täitmast või jätab töö esitamata ebaolulistel põhjustel  või kui selgub maha 

kirjutamine vm ebaaus käitumine.  

Teadmiste ja oskuste ning käitumise ja hoolsuse hindamise kord põhikoolis(viide) 

Teadmiste ja oskuste hindamise kord gümnaasiumis (viide) 
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Lisa 2. 

 
Vastu võetud õppenõukogus: 

Protokoll nr.1, 30.08.2007 

Muudatused vastu võetud 

Protokoll nr.1, 30.08.2013 

Protokoll nr 1, 23.11.2018 

 

ERITASEMELISE ÕPETAMISE KORRALDUSEST LÜTSEUMIS 

I. SÜSTEEMI SISSEVIIMISE/RAKENDAMISE PÕHJENDUS 

 

1. Klassitundide süsteem dikteerib enamasti kasutatavad meetodid ja õppetegevuse organiseerimise 

võimalused klassis, mis on arvestatud nn keskmisele õpilasele ja mistõttu: 

❖ mõnedel õpilastel ei jätku aega õppematerjali mõtestamiseks - tund toimub kiires tempos, selles on 

enamasti vähe aega praktiliseks harjutamiseks õpitava kinnistamiseks; 

❖ võimekatele õpilastele ei paku tunni tempo, materjali keerukus ja ülesannete originaalsus piisavalt 

pinget vastamaks nende tunnetustegevuslikele eripärale/võimekusele. 

2. Õpilaste huvid, vajadused ja ootused on sedavõrd mitmekesised, samuti on erinev ka õpilaste hõivatus, 

mistõttu  nad tunnetavad kooliprogrammi (piiravaid)“raame“ eriliselt teravalt. 

3. Pidevalt muutub ülikoolidesse vastuvõtu süsteem – nüüd aktsepteeritakse peaaegu kõikjal lisaks 

riigieksamitele  lõputunnistust  ning üha sagedamini kasutatakse vestlust. See sunnib õpilast pidevalt 

jälgima vastuvõtutingimusi  ja püüdma suurendada  oma konkurentsisuutlikkust sisseastumisel 

arvestades:  

a)  maksimaalselt vastutustundlikku suhtumist oma tunnistuse keskmisse hindesse, kasutades selle 

tõstmiseks valikaineid; 

b) valmistudes sisseastumisvestluseks oma portfoolio teadlikuks koostamiseks(valikainete pakett, 

teadmiste, oskuste ja vilumuste loetelu  CVs)  (Muudeti 23.11. 2018)   

Eeltoodu nõuab praeguse õppeprotsessi organiseerimise süsteemi täiustamist, mis tähendab 

eritasemelise/diferentseeritud õpetamise sisseviimist vastavalt ja lähtudes Põhikooli ja Gümnaasiumi 

riiklikust õppekavast ning lütseumi hindamissüsteemi täiustamist. 

II. TASEMETE KRITEERIUMID JA TULEMUSTE MONITOORING 

1. Õpetamise tasemetel õpetamine teostub esmajärjekorras eksamiainetes: 

a) 2-6. klassid: eesti ja inglise keel; 

b) 7-9. klassid : matemaatika, eesti keel ja vene keel; 

c) 10-12. klassid: matemaatika, inglise keel, eesti keel; keemia, bioloogia, füüsika ja geograafia 

valikainetena  mitmete õppesuundade lõikes(Muudeti 23.11.2018) 

2. Tasemed erinevad üksteisest eelkõige oma suunitluselt õpitulemustele ja eeldavad nendele vastavat 

õppesisu valikut ning selle keerukuse, mahu ja käsitlemise tempo eristamist/diferentseerimist, samuti 

ka erinevat taset eksamite sooritamisel.(Muudeti30.08.2013)  

Kinnitan: 
 

S. Garanža 

Direktor 
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3. Eritasemelise õppesüsteemi sisseviimine  aitab pedagoogilise kollektiivi arvates kaasa:  

a) õpimotivatsiooni tõusule lapsele turvalises ja jõukohasusele vastavas õppekeskkonnas; 

b) tervist säästvate faktorite arvestamisel, väheneb puudutud tundide arv;  

c) õpitulemuste paranemisele kõikidel astmetel; 

d) abile kutsevalikul/erialavalikul; õpetaja töö hõlbustamisele tunnis.(Muudeti 23.11. 2018) 

 

Tase А –süvaõpe Tase В – edasijõudnute tase Tase С –baas- e 

miinimumtase 
   

* kiire õppetegevuse 

tempo 

* keskmine töötempo * tavaline tempo rõhuasetusega 

  põhiteadmiste/materjali 

  omandamisele ja 

kinnistamisele 

   

* õppeülesanded on * ainekavamaterjalile * õppeülesanded on 

ainekava 

süvaõppe tasemel, 

keerulised, 

vastavad ülesanded põhivara tasemel; 

mittestandardsed,  hindamiskriteeriumid on 

olümpiaadiülesannete  suunatud  õpilase jõupingutuste 
 

tasemel  toetamiseks aine valdamiseks. 

   

* suunitlus õpinguteks * suunitlus õpinguteks *suunitlus õpingutele 

ülikoolis, mis on 

erialaliselt 

ülikoolis muudel erialadel kutsekeskkoolis ja ametikoolis 

seotud  vastava  peale põhikooli lõpetamist 

ainevaldkonnaga   
 

III. ALUS ÕPPEGRUPPIDE MOODUSTAMISEKS JA ÜLEMINEK ÜHEST GRUPIST TEISE  

1. Alusena  esmaseks õppegruppide moodustamisel õppeaasta alguses arvestatakse: 

a) õpilase edukust antud aines – kokkuvõtvaid hindeid, tasemetööde ja kontrolltööde hindeid, 

testide tulemusi; 

b) õpetaja soovitusi – lähtudes õpilase töökusest, suutlikkusest, ainest huvitatusest ja 

initsiatiivikusest; 

c) õpilase põhjendatud kirjalikku sooviavaldust, aine tähendust tema edasises kutsetegevuses. 

(Muudeti 23.11. 2018) 

2. Ülemineku kord ühest grupist teise (muudeti 23.11. 2018) 

Otsus üleminekuks tehakse õpetajate ainesektsioonis ja arutatakse läbi vastavat valdkonda kureeriva 

õppealajuhatajaga pärast arvestusliku perioodi lõppu arvestades taseme ja kontrolltöid lütseumis 

korraldatud testide alusel lähtudes: 
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a) aineõpetajate soovitustest – lähtudes õpilase töövõimekusest, huvitatusest ja 

initsiatiivikusest(arenguvestluste põhjal); 

b) õpilase/lapsevanema kirjaliku avalduse esitamist, milles vastavat taotlust liikuda 

kõrgemasse/madalamasse  tasemerühma põhjendatakse.  

IV. TULEMUSTE  SEIRE, TÖÖ KORRIGEERIMINE 

Tulemuste monitooring toimub sõltuvalt. p. 2 

esitatud kriteeriumidest. (Muudeti 23.11. 2018) 

1.1. Grupid A ja B 

a) oskus lahendada kõrgema raskusastmega ülesandeid; 

b) osalemine valitud õppesuunaga seotud olümpiaadidel ja konkurssidel; 

c) positiivne osavõtu tulemuste dünaamika olümpiaadidel/konkurssidel; 

d) lõpu- ja riigieksamite sooritamine kõrgel tasemel ja astumine valitud ülikooli. 

1.2. Grupid C ja D 
a) ainekava valdamine edukal tasemel; 

b) võimalused kutsealaseks enesemääratluseks/teostuseks. 

c) Kooli lõpetamine rahuldava isikliku tulemusega 

2. Õppekava ja individuaalse koormuse korrigeerimine (muudeti 23.11. 2018) 

Sõltuvalt saavutatud tulemustest paralleelrühmade olemasolust, kontrolli ja testide tulemustest  on võimalik 

korrigeerida nii üldist õppekava  kui individuaalset koormust õpilase kirjaliku avalduse alusel Hoolekogule 

järgmiselt:  

a) Õppetundide arvu suurendamine rühmas täiendavate aineringi tundide arvel;  põhikooli positiivse 

isikliku tulemusega; 

b) valikainete loomine ja finantseerimine andekatele õpilastele, kus nad saavad süvitsi tegelda ainega ja 

suurendada oma konkurentsisuutlikkust;  

c) nõue kohustuslikult külastada lisaõppeüritusi, mida korraldatakse lütseumis madala õpiedukusega 

/õpijõudlusega õpilastele.  
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LISA 3. 
 

Vastu võetud: õppenõukogus Kinnitan: 

Protokoll nr 2, 26.11.2004 S.Garanža 

Muudetud: Direktor 

Protokoll nr1.30.08.2011  

Protokoll nr 1. 29.08.2014 

Protokoll nr1.23.11. 2018 

 

 

LOOMINGULISTE, PRAKTILISTE JA UURIMUSLIKE TÖÖDE KORRALDAMINE 

LÜTSEUMIS 

I. ÜLDISED ALUSED 

1. Käesolev kord toetub Põhikooli ja Gümnaasiumi riiklikele õppekavadele (RT I, 14.01.2011, 1 ja RT 

I, 14.01.2011, 2) 

 põhikoolis - §11.4) 9) 14); § 12.4); §14.4); §15.8) 

 gümnaasiumis - §3. 3); §5. 3) 7); §10.(2) 4);  §18.(2) (3) 4) 

2. Loomingulise töö sooritavad kõik III ja IV kooliastme õpilased (reeglina põhikooli 8. klasside  

õpilased): 

§15 (10) (8) „III kooliastmes korraldab põhikool õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid 

lõimiva loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö vm. (29.08.2014) Loovtöö temaatika valib kool, 

täpsema teemavaliku teevad õpilased. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. 

Loovtöö teema märgitakse lõputunnistusele. Loovtöö korraldust kirjeldatakse kooli õppekavas.” 

3. Uurimusliku, praktilise või projektitöö täidavad 4.kooliastmegümnaasiumiõpilased (reeglina 11. 

klasside õpilased) 

§18 (3) (4) Gümnaasiumi lõputunnistus antakse õpilasele, kes on sooritanud gümnaasiumi jooksul 

lõpueksamiga võrdväärse uurimuse või praktilise töö.(vt viidet siin) 

4. Õpilasele  võib  kooli  juhtkond  anda  õiguse  sooritada  arvestustöö  eksternina  (7.  ja10. klassis) 

põhjendatud taotluse  esitamisel juhtkonnale. 

II. ÜLDISED EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

Eesmärk: anda õpilastele võimalus nimetatud tööde abil määratleda oma huvisid ja arendada /avardada 

oma võimeid, võimalusi ja pädevusi/kompetentsusi; õppima vastutustundlikkust oma valiku ja töö 

tulemuse eest. 

Eesmärgiga uuendada lütseumi hariduslikke ülesandeid sedalaadi tööde korraldamisega on põhiline 

rõhuasetus: 

1. sihipäraste ja iseseisva töö harjumuste arendamisel; iseseisval tööl,  vastutustundel oma tööprotsessi ja 

lõpptulemuse eest; 

2. kutseorientatsiooni alase töö arendamisel läbi aineõpetuse ning õppetundides omandatud teadmiste 

praktilisel rakendamisel; 

3. tegelike eluprobleemide uurimisel koolis õpetatavate õppeainete kaudu; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011001
https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011001
https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011001
https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011002
https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011002
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4. kommunikatsioonioskuste arendamisel, mis on omandatud koostöö kogemusena rühmatöödes; 

6. erinevate õppeainete integreerimisel/lõimimisel moodustamaks aineüleseid pädevusi/kompetentsusi;  

7. IKT oskuste arendamisel, mille puhul õpilased kasutavad infohankeks vajalikku instrumentaariumi; 

8. õpetajatele praktilise kogemuse andmisel individuaalsete tööde juhendamise ja konsulteerimisega. 

III. TÖÖDE VORMID 

1. Töö vormi valikul  on vaja arvestada: 

a) õppevormi(statsionaarne või mittestatsionaarne õpe); 

b)   õppeaine spetsiifikat;  

c)   õppeaine valinud õpilaste vanust, võimeid, teadmisi, oskusi ja vilumusi;  

 (Muudeti 23.11. 2018) 

2. Soovitatavad töövormid lähtuvalt p.2 ja p.3 (muudeti 23.11. 2018): 

a) praktiline töö (vt siin)  

b) uurimistöö (vt siin)  

c) projekt(vt siin) 

d) individuaalne  tööd  olümpiaadidel  ja  konkurssidel,  mida  korraldavad   Tallinna 

Haridusamet ja EV HTM. 

3. Töö vormi valik ja teemade kinnitamine:  

a) lütseum  lähtudes prioriteetsetest suundadest, konkreetsetest õppeaasta ülesannetest, õppekavade 

läbivaid teemasid ja õppeainete vahelist lõimingut määratleb tööde üldise strateegilise temaatika; 

b) nimetatud temaatikal , aga ka üleriigiliste olümpiaadide ja konkursside temaatikat  ning eritasemelist  

aineõpet arvestades, koostab iga aineõpetaja teemade ja töövormide loeteluantud 

õppeaastaks.(Muudeti 23.11. 2018) 

c)    Tööde   vormi   ja   teemasid   arutatakse   ainesektsioonides,   seejärel kinnitatakse lütseumi augustikuu 

õppenõukogus. Teema  võib  ka  tagasi  lükata  juhul,  kui  see  ei  vasta  eeltoodud nõudmistele. (Muudeti 

23.11. 2018) 

d)    õpilastel on võimalus  iseseisvalt valida endale juhendaja arvestustöö/projekti tegemiseks (juhendaja 

nõusolekul ja kui ta on kursis käesoleva korra ja juhendamise nõuetega); (Muudeti 23.11.2018) 

e)    seejärel, lähtudes võimalustest, võib õpilane/õpilasgrupp  ja õpetaja/juhendaja valida sellise teema ja 

töövormi, mis lubavad saavutada maksimaalse tulemuse. Sealjuures võivad õpilased või grupp 

iseseisvalt valida huvitava teema  ja töövormi  ning pakkuda seda  juhendajale väljatöötamiseks.  
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IV. TÖÖDE TEGEMISE AEG, TÖÖDE JUHENDAMINE 

1. Lütseumis tehtavate tööde üldist suunda arutatakse juunis-augustis ja otsus võetakse vastu esimesel 

õppenõukogu koosolekul augustis enne õppeaasta algust.(Muudeti 23.11. 2018) 

2.    Eelvalik õppeaine suhtes, milles õpilane soovib teha tööd, toimub arutelul  õpetajaga, 

       kus käsitletakse ka teemat ja töövormi, septembrikuu kahe esimese nädala jooksul, välja arvatud nendel 

juhtudel kui uurimuslik teema otseselt sõltub üleriigilise olümpiaadi teemast, mille kohta infot pole 

veel avaldatud. 

3. Hiljemalt septembri lõpuks kinnitatakse õppenõukogus 8. ja 11.klasside õpilaste tööde teemad ja vorm 

ning jaotatakse õpilased ainete kaupa.  

Sealjuures arvestatakse järgmist: 

a) õpetajate ülekoormuse vältimiseks jaotatakse kõik 8.klasside õpilased aineõpetajate vahel 

võrdselt, sõltumata nende õppekoormusest antud paralleelklassides. Erandi võib teha õpetajaile, 

kes viivad õpilased riigi- ja lõpueksamitele. (Muudeti 29.08.2014) 

b) rühmas võib olla kuni 5 õpilast. Erandi moodustavad uurimistööga tegelevad rühmad (mitte üle 

kahe õpilase) ja suured projektid, kus osalevate õpilaste arv võib olla üle viie. 

4. Pärast õpilaste jaotumist avatakse eraldi päevik eKoolis, kus juhendajad järgnevate  kuude 

jooksul (oktoobrist -aprillini) juhendavad tööd kohustusliku kujundava hindamisena iga 

trimestri lõpus3 kooliastmel ja iga poolaasta lõpus gümnaasiumiastmel. (Muudeti 23.11.2018) 

5.    eKooli  paigutatakse igal aastal õpilaste ja personali kasutamiseks kõik     

 töömaterjalid   ja  parimate tööde näidised. 

6.     Õppeaasta lõpul toimub tööde retsenseerimine ja seejärel viiakse läbi töö avaliku  kaitsmise 

protseduur. Retsensendid, kaitsmise päevad ja komisjonide liikmed  määratakse lütseumi 

juhtkonna korraldusega.(Muudeti 23.11. 2018)  

7.     Tööetappide järgnevus (muudeti 23.11. 2018) 

 

Etapi sisu    Õpilase tegevus     Õpetaja tegevus   

1 etapp – ettevalmistus              

Töö teema ja eesmärkide Arutavad teemat ja töövormi Tutvub  õppeaasta 

määratlus. Töögrupi valik. koos   õpetajaga   ja saavad üldteemaga; motiveerib 

     vajadusel lisainformatsiooni. õpilasi valima  tema 

     Määratlevad rühma/töögrupi õpetatavat  ainet ; 

     koosseisu (vajadusel).   konsulteerib   õpilasi 

            töörühmade  moodustamise 

            juures.     

              

2 etapp - planeerimine              

А)  Allikate  määratlemine  tööks Sõnastavad  tööülesanded. Pakub ideesid,  teeb 

vajaliku info/teabe hankimiseks. Töötavad välja  tegevuskava ettepanekuid.  Soovitab 

В)   Info   kogumise   viiside   ja tööperioodiks.     lisainfot  pakkuvaid allikaid. 

analüüsivõimaluste määratlemine. Valivad välja kriteeriumid Tutvustab   olukorda, 

C) Tulemuste esitamise  viiside edukuse hindamiseks oma eelnevate   gruppide 

määratlemine.   plaanikohases  tegevuses   ja kogemustega, uurimistöö 

D) Protseduuride  ja tulemustele põhjendavad neid.   reeglitega  (eetikaga) 
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hinnangute andmiseks sobivate        lütseumis. Jälgib õpilaste 

kriteeriumide määratlemine.        tööd.     

E)Tööülesannete(kohustuste)             

jaotamine töögrupis/rühmas.             

                 

 

3 etapp – uurimuse läbiviimine, järeldused 

А) Info/teabe kogumine ja Täidavad etapiviisiliselt Juhendab  õpilaste tegevust: 

täpsustamine  (põhivahendid: tööülesanded. Koguvad   ja vaatleb, annab nõu, 

intervjuu, küsitlus, vaatlus, analüüsivad infot. Uurivad konsulteerib.  Annab 

eksperiment).     allikaid.  Sõnastavad õigeaegselt tagasisidet 

В) Töö käigus tekkinud järeldused.    õpilaste tegevuse/töökäigu 

alternatiivide tekkimine ja valiku     kohta (kujundav hindamine), 

tegemine  nende  vahel  ;  arutelu     hindab vahetulemusi.  

(ajurünnak); optimaalse variandi         

valimine.             

С)  Töö  uurimuslike  ülesannete         

etapiviisiline täitmine.           

D) Kogutud info analüüs.           

Е) Järelduste sõnastamine.           

         

4 etapp – töö vormistamine, töö kaitsmine.        

А)  Tehtud  töö  tulemuste  analüüs Osalevad kollektiivses Suunab analüüsiprotsessi, 

(edu  ja  ebaedu  ilmingud),  nende eneseanalüüsis ja tööle hindab iga  õpilase 

põhjuste selgitamine.   hinnangu  andmises. individuaalseid jõupingutusi. 

В) Kirjaliku tööaruande Vormistavad töö vastavuses Annab hinnangu kirjalikule 

koostamine.     lütseumis kehtivate nõuetega. tööle. Konsulteerib õpilasi 

С) Ettevalmistused  töö Koostavad    ettevalmistustel  töö 

kaitsmiseks.     esinemise/presentatsiooni kaitsmiseks.   

      teksti töö kaitsmiseks.     

              

 

8. Tegevuse monitooring (Muudeti 23.11.2018) 

 

8.1 Üldist vastutust õpilaste jaotuse, tegevuse plaanilise korralduse ja tööde kaitsmise eest    vastutab 

direktori asetäitja õppealal. 

8.2 Õppeaasta algul määratakse direktori käskkirjaga kuraatorid, kes täidavad monitooringu ja 

konsulteerimise ülesandeid. 

8.3 Kuraatorid korraldavad kõikidel tööetappidel temaatilisi seminare, toetavad ja   konsulteerivad 

individuaalselt õpilasi ja õpetajaid; korraldavad jooksvat kontrolli vastavalt p.6 märgitud tähtaegadel 

ning esitavad õppealajuhatajaile vajalikku informatsiooni.(Muudeti 23.11.2018)   
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V. TÖÖDE KAITSMINE 
 

1. Iga praktiline, loominguline või uurimuslik töö teeb läbi kaitsmise protseduuri vastava komisjoni ja 

kuulajaskonna ees. 

2. Enne kaitsmist juhendajad ja õpilased tutvuvad retsensentide arvamustega , nende küsimustega  töö 

kaitsmisel. Vajadusel korraldatakse  töö ühine arutelu. 

3. Komisjonide  liikmed määratakse juhtkonna korraldusega lähtudes tööde teemadest ja vormidest. 

Komisjoni liikmeteks võivad olla lütseumi õpetajate ja valikaine õpetajate kõrval ka kutsutud 

spetsialistid kaitstava töö valdkonnas. 

4. Kaitsmise protseduur sõltub töö vormist(vt info eelpool p III,2).Sõltuvalt töö vormistprojekti või 

loomingulise tööna võib kaitsmine toimuda samaaegselt töö demonstratsioonina. Sellistel juhtudel 

võtab otsuse komisjoni koosseisus kohta kooli juhtkond. 

5. Komisjoni otsusega esitatakse parimad tööd riiklikule/rahvusvahelisel konverentsidele ja 

konkurssidele; neid säilitatakse näidistena lütseumi arhiivis nii elektroonsel kui paberkandjal. 

6. Kui töö saab mitterahuldava hinde, pakutakse õpilasele võimalus uueks ettevalmistuseks ja 

kaitsmisprotseduuri kordamiseks.  

VI. TÖÖDE HINDAMINE JA VAIDLUSKÜSIMUSTE LAHENDAMINE 

1. Õpilaste tegevusele lähenemiseks igakülgse ja struktureeritud hindamise kaudu on lütseumis välja 

töötatud ja õppenõukogus kinnitatud hindamise MAATRIKS. Selles arvestatakse nii saavutatud 

tulemusi kui ka õpilase tööd protsessis / töös osalemist. 

            (vt siin) 

2. Kokkuvõtva hinde panemisel arvestustööle võetakse arvesse järgmisi komponente: 

2.1. Töö sisu: 

a) teema aktuaalsus, vastavus õppeaasta üldise temaatikaga; 

b) probleemi püstitamise sügavus ja probleemi uurimise põhjalikkus; 

c) õpilase isiklik tegevus/panus ja töö etappide täitmise õigeaegsus; 

d) töö struktuur ja selle loogiline ülesehitus. 

2.2. Töö vormistamine: 

a) Vastavus lütseumis kinnitatud vormistusstandarditele (vt siin). Töö vormistuse eest  vastutab autor(id) ja 

töö juhendaja. Töö juhendaja hindab töö vormistust. Retsensendil, kuraatoril või komisjoni liikmeil on 

õigus alandada hinnet töö ebakorrektse vormistuse eest. (Muudeti 30.08.2011) 

b)   Illustreeriva/tõestava materjali olemasolu, selle esteetiline kujundus. 

2.3. Töö esitlus kaitsmisel: 

a) õpilase esinemise vastavus p. IV 3.; 

b) reageerimine küsimustele, töös vaba orienteerumine; 

c) kommunikatiivsed oskused. 

3. Töö eest saadav hinne pannakse välja pärast kaitsmise tulemuste arutelu komisjonis arvestades 

retsensiooni ja juhendaja arvamust. Õpilased ei pea viibima kohal, kui komisjoniliikmed vahetavad 
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arvamusi ja teevad ettepanekuid hinde suhtes. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega,  see 

fikseeritakse protokollis, mille koostab komisjoni sekretär. 

4. Kerkinud vaidlusalused küsimused lahendatakse viivitamata vastavalt tekkinud probleemile., 

esmajärjekorras  töö juhendaja, komisjoni esimehe ja kuraatori poolt. 

5. Vajadusel vaatab vaidlusaluse küsimuse läbi vastava kooliastme direktori asetäitja õppealal.  

6. Töö lõpphinde vaidlustamisel määratakse individuaalne komisjon, mille koosseisu kuulub sõltumatu 

ekspert(aineõpetaja, kes pole käsitletava töö juhendaja või kes on töö teemavaldkonna spetsialist ja 

kursis nõuetega töö koostamiseks ja kaitsmiseks), kuraator, ja vastava kooliastme direktori asetäitja 

õppealal.(Muudeti 23.11. 2018)  

7. Töö lõpphinde koos töö teemaga eesti keeles kannab õpetaja eKooli. Selle informatsiooni alusel tehakse 

kanne EHISesse ja õpilase koolitunnistusele.(Muudeti 29.08.2014) 

  

VII. TÖÖ TULEMUSTE ANALÜÜS JA MUUDATUSTE SISSEVIIMISE KORD 

1.  Õpetajad ja metoodilised üksused/ainesektsioonid teevad  peale kaitsmist  kokkuvõtted tehtud 

töödest ja täidavad tagasiside küsimustikud. 

2. Kooli juhtkond ja personal kasutab saadud andmeid järgmise õppeaasta tegevuskava koostamiseks ja 

tööde temaatika määratlemiseks, õpetajate kvalifikatsiooni ja metoodilise  töö parendamiseks vajalike 

kursuste temaatika valikuks ning õpetajate individuaalse töö tunnustamiseks. 

3. Tulemuste analüüs, mille tagajärjel on vaja teha käesolevas korras muudatusi, võivad olla põhjustatud  

lütseumi hariduslike ülesannete muutumisest, õpilaste kontingendi muutumisest, riikliku õppekava 

muutumisest, keskkonna tingimuste muutumisest.  

4. Pärast arutelu õpetajatega õppenõukogus viiakse vajalikud parandused sisse  ja need kinnitatakse  

järgmises õppenõukogus.  
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LISA  4 

Vastu võetud õppenõukogus Kinnitan: 
30. 08. 2016  protokoll  nr 1 
Muudatused vastu võetud  
23.11.2018 protokoll nr 1 S. Garanža 
 Direktor 

 
 

AINEOLÜMPIAADIDE LÄBIVIIMISE 
KORD LÜTSEMIS 

I. ÜLDISED ALUSED  

 
1. Aineolümpiaadide läbiviimise korraga lütseumis reguleeritakse olümpiaadide eesmärgid, 

nende organiseerimise ja läbiviimise  kord, olümpiaadidest osavõtjate õigused ja vastutus ning 

on kohustuslik täitmiseks.  

2. Aineolümpiaad  – on intellektuaalse võistluse vorm  vastavas haridusvaldkonnas, mis lubab 

välja selgitada mitte ainult õpilaste faktilised teadmised, vaid ka oskused neid teadmisi 

rakendada uutes mittestandardsetes olukordades,  ning mis nõuab loomingulist mõtlemist.  

3. Aineolümpiaad – on pedagoogilise kollektiivi  tegevuse etapp andekate õpilastega  mitte ainult 

õppetundides, vaid ka tunnivälistes tegevustes  (ringides, sektsioonides jm) ja on  õpilaste 

loomingulise suhtumise ja arengu näitajaks õppeaines väljaspool kooli õppe- ja ainekavasid. 

  

II. OLÜMPIAADIDE EESMÄRGID 

 
Kooli aineolümpiaadid viiakse läbi järgmistel eesmärkidel: 

1. Võimekate ja ainehuviliste õpilaste välja selgitamine. 

2. Õpilaste tunnetuslike huvide ja võimekuse arendamine ning õpimotivatsiooni toetamine. 

3. Õpilaste individuaalse haridusnõudluse  selgitamine ja selle rahuldamine. 

4. Olukordade loomine, kus õpilastel on võimalik oma individuaalseid teadmisi ja oskusi 

rakendada. 
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III. OLÜMPIAADIDE LIIGID JA OSAVÕTJAD 

 

  Aineolümpiaadidel võivad osaleda kõik  2-12 klassidee õpilased 
arvestades aineõpetajate soovitusi.  
Korraldatakse järgmisi  erinevat liiki  aineolümpiaade: 

1. Kooli aineolümpiaadid. 

Aineolümpiaadide organisaatoriks on lütseumi juhtkond ja/või  õpetajate 

ainesektsioon/komisjon . Lähtudes kooli võimalustest ja aineõpetajate ettepanekutest, kes 

võivad olla aineolümpiaadide initsiaatoriteks võtab kooli õppenõukogu vastu otsuse 

olümpiaadide toimumise aja kohta. 

2.  Olümpiaadid, mida koordineerib EV Haridus- ja teadusministeerium. 

Reeglina korraldatakse sellised aineolümpiaadid  kohustuslikus korras ja need toimuvad 

mitmes voorus: 

2.1. Koolivoor. Kooli juhtkond ja ainesektsiooni liikmed lähtudes Tallinna haridusameti vastava 

komisjoni nõuetest  (vt. siin),  organiseerib ja viib läbi  koolivooru ja  valmistavad õpilased ette 

järgmisteks voorudeks. 

2.2. Linnavoor. Tallinna haridusameti juures asuv komisjon organiseerib ja viib läbi  

aineolümpiaadi linnavooru. Selle vooru ettevalmistamisel on õpetajad  kohustatud järgima 

haridusameti juhendeid, milles kirjeldatakse konkreetseid nõudeid igas olümpiaadiaines. 

Olümpiaadidel võivad osaleda õpilased, kes on saanud organisaatoritelt kutse eelmise vooru 

tulemuste põhjal, välja arvatud erijuhud (kus õpilane ei saanud osaleda esimeses voorus 

arvestatavatel põhjustel, sellise soovituse võib anda ka aineõpetaja). Linnavoorus osalejad 

on reeglina need õpilased, kes on kogunud enim punkte koolivoorus ja saanud kutse osa 

võtma linnavoorus. Üksikjuhtudel võib linnavoorus osaleda ilma koolivoorus osalemata ja 

seda arvestataval põhjusel (haigus, perekondlikud põhjused, osalemine spordivõistlustel). 

Niisugustel kordadel lubatakse õpilane osalema linnavoorus  aineõpetaja soovitusel. (Muudeti  

23.11.2018 .) 

2.3. Vabariiklik voor. Tartu Ülikooli Teaduskool koordineerib vabariikliku aineolümpiaadi 

organiseerimist (vt siin). Selles voorus lähtub õpetaja õpilaste ettevalmistamisel ülikooli 

sätestatust. Juhtkond võtab vastu otsuse  õpilasi saatvate isikute osas. (Muudeti  23.11.2018.) 

 

IV AINEOLÜMPIAADI LÄBIVIIMISE KORD    
  

 
1. Aineolümpiaadide läbiviimise üldise korda järgivad ja neid 

https://olympiaadid.haridus.ee/
https://olympiaadid.haridus.ee/
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/eesti-olumpiaadid
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korraldavad direktori asetäitjad õppealal (õppealajuhatajad). 
Nad informeerivad õigeaegselt õpilasi, ainekomisjonide 
liikmeid ja lapsevanemaid toimuvate aineolümpiaadide 
vormidest ja tähtaegadest elektronpostiga  ja /või teiste 
lütseumis vastuvõetavate sidevormide abil. Õppealajuhatajad 
jälgivad, et järgitaks Tallinna haridusametist tulnud 
instruktsioone aineolümpiaadide läbiviimiseks. 

2. Õppeaasta alguses (septembris) aineõpetaja (koos teiste ainekomisjoni liikmetega  uute 

klasside olemasolul) koostab esialgse nimekirja potentsiaalsetest aineolümpiaadidest 

osavõtjatest, töötab välja plaani nende ettevalmistuseks ning  vormistab taotluse vastava 

õpperingi avamiseks. (Muudeti  23.11.2018.) 

3. Õppeaasta alguses (september) võivad õpilased valida  õppeaineid osalemiseks 

olümpiaadidel.  Seda ka juhul, kui õpilase on olümpiaadidel osalemiseks valinud mitu 

õpetajat. (Muudeti. 23.11.2018) 

4. Ainekomisjonide  juhatajad suunavad aineõpetajaid osalema infopäevadel , mis korraldatakse 

olümpiaadi korraldamisega seotud küsimustele (olümpiaadide infopäevad). (Muudeti  

23.11.2018) 

5. Aineõpetaja toetab võimekamaid õpilasi konsultatsioonide ja individuaalsete ülesannete 

süsteemi  kaudu nii tunnis kui ka tunniväliselt  ja motiveerib õpilasi osalema olümpiaadil.  

6.  Õpilane suhtub kohusetundlikult aineolümpiaadiks valmistumisse.  

7. Õpilane on kohustatud kaitsma lütseumi au, kui teda suunavad olümpiaadile aineõpetajad või 

Õpilasomavalitsus. (vt .pt  2, p. 12  Õpilasomavalitsuse kord) 

8. Aineõpetaja informeerib olümpiaadidest osavõtjaid  selle toimumise  ajast, kuid mitte hiljem 

kui 2 nädalat selle algusest. 

9. Aineõpetaja koostab korrektselt vormistatud nimekirja olümpiaadist osavõtjatest  riigikeeles 

vastavalt tema isikut tõendavale dokumendile ja esitab selle mitte hiljem kui 7 päeva enne 

olümpiaadi toimumist. (Muudeti  23.11.2018) 

10. 7 päeva enne esimest aineolümpiaadi koostab direktori asetäitja õppealal määruse 

aineolümpiaadide korralduse kohta  jooksval õppeaastal. (Muudeti  23.11.2018) 

11. Aineolümpiaadi toimumise päeval saab kooli sekretär olümpiaadiülesanded, mis on 

salvestatud parooli all Tallinna haridusameti saidil (vt siin),  ja kindlustab olümpiaadimaterjalide 

jõudmise õpilasteni. 

12. Aineõpetaja kindlustab korra olümpiaadi koolivoorus, kontrollib õigeaegselt olümpiaaditööd 

ja vormistab koolivooru toimumise veebiprotokolli. 

13. Õpilased suhtuvad vastutustundega ülesannete  lahendamisse ning käituvad  vastavalt 

olümpiaadi korraldusele. 

14. Aineõpetaja /ainekomisjon valib välja tööd lähtudes linnakomisjoni nõudmistest ja 

aineõpetaja(te) soovitustest nende edasiseks  läbivaatamiseks. 

15. Kooli sekretär kindlustab tööde, mis on saanud nõutava arvu punkte ja kolme parima töö  

õigeaegse saatmise iga paralleelklassi kohta (lähtudes olümpiaadi organiseerimise 

tingimustest) Tallinna haridusametisse. 
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16. Aineõpetaja taotleb osalusvalikut tegevas olümpiaadikomisjonis õpilase osalemise järgmises 

olümpiaadivoorus, kes on koolivoorus puudunud arvestataval põhjusel. (Muudeti  23.11.2018) 

17. Aineõpetaja taotleb juhtkonnalt vaba päeva olümpiaaditööde parandamiseks. 

18. Õpilane tutvub oma parandatud tööga  ja saab õigeaegselt informatsiooni  valiku kohta 

järgmisse vooru  ja selle läbiviimise ajaga. 

19. Õpilastele, kes on jõudnud linna või vabariiklikku olümpiaadivooru antakse selle eel 

minimaalselt üks vaba päev ja märgitakse see eKooli sümboliga  “О”. 

20. Lütseumi õpilased, kes on jõudnud vabariiklikku vooru vabastatakse kooli eksamist  

nimetatud aines/õppesuunal. 

21. Õpilane jätkab konsultatsioonide külastamist , kui on tehtud positiivne otsus tema osalemiseks 

järgmises olümpiaadivoorus. 

  

V. KOKKUVÕTETE TEGEMINE  AINEOLÜMPIAADIDEST JA  
TUNNUSTAMINE 
 

1. Aineolümpiaadil osalenud õpilased vabastatakse nende kontrolltööde tegemisest , mis 

toimusid koolis olümpiaadi toimumise päeval. Linnavoorudes osalenud õpilased vabastatakse 

õpetaja otsusega kursuse kontrolltööst vastavas aines. 

2. Koolivooru võitjateks loetakse õpilased, kes saavutavad esimese, teise ja kolmanda koha oma 

vanusegrupis ja kes on saanud suurima arvu punkte kogu töö eest. Aineolümpiaadide 

koolivooru  võitjaid võib autasustada kooli tänu/aukirjaga  ja suunata edasi osalema 

aineolümpiaadi järgmises voorus vastavalt  p. .III. 2. 2.1. 

3. Informatsioon aineolümpiaadi kooli-, linna- ja vabariikliku voorus  ära märgitud õpilaste 

kohta tehakse teatavaks kogu pedagoogilisele kollektiivile, õpilastele ja lapsevanematele  

lütseumi kodulehel,  eKoolis ja kooli infotahvlitel. 

4. Õpilased, kes on osalenud koolivoorus ja jõudnud linnavooru  võivad olla vabastatud õpetaja 

ettepanekul trimestri – või kursusetöö tegemisest. 

5. Õpilased, kes on saavutanud aineolümpiaadide linna ja vabariiklikus voorus  auhinnalisi kohti 

(1-10 koht) kutsutakse iga-aastasele pidulikule direktori vastuvõtule  koos oma õpetajatega, 

kus toimub autasustamine tänukirjade ja meenetega. 

6. Õpetajaid, kes on näidanud oma pedagoogilist meisterlikkust õpilaste ettevalmistamisel 

aineolümpiaadideks, märgitakse ära vastavalt “Õpetajate tunnustamise korrale”. 
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LISA  5 

Vastu võetud õppenõukogus Kinnitan: 
28. 08. 2015  protokoll  nr 1 
Muudatused vastu võetud  
23.11.2018 protokoll nr 1 S. Garanža 
 Direktor 

 
 

ÕPILASTE JA LAPSEVANEMATEGA  
TOIMUVATE ARENGUVESTLUSTE  
KORD LÜTSEUMIS 

 
I. ÜLDISED ALUSED 

 
Vastavalt Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse  § 37 (3,4) (vt   siin) toimub arenguvestlus  õpilasega 

tema toetamiseks mitte harvem, kui üks kord aastas. 

Iga õpilane soovib lütseumis olla edukas  ja vajab selleks, et tema edusamme märgataks ja 

hinnataks ning et teda toetataks õppekasvatusprotsessis. Teadlikku suhtumist õppetöösse 

kujundavad arenguvestlused õpilase ja lapsevanematega. Arenguvestlus on lütseumi 

õppekasvatustöö osa, mille eesmärgiks on kujundada inimene, kes on suuteline võtma vastutuse 

suhetes kaasinimestega , kes oskab iseseisvalt toime tulla erinevates eluolukordades  ja lahendada 

oma probleeme.st. (Muudeti  23.11.2018 .) 

Arenguvestlus – on usaldusel põhinev  ja elektroonilises eKoolis dokumenteeritav vestlus õpilase 

ja tema vanematega (kuni 18 aastaseks saamiseni)  ning klassijuhatajaga , mille põhitähelepanu 

pööratakse õpilasele. 

 

II. ARENGUVESTLUSE EESMÄRGID JA KORRALDUS 

 
1. Arenguvestluse eesmärgid on: 

a) Aidata õpilasel analüüsida oma kordaminekuid ning ennetada võimalikke probleeme  

õppetöös, käitumises ja arengus; 
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b) Aidata koostada plaan järgmiseks õppeperioodiks, kus räägitakse läbi  võimalikud teed 

õpiraskuste ületamiseks ja  määratletakse meetodid  õpilase võimete arenduseks (Muudeti. 

23.11.2018.) 

c) Aidata õpilasel  jõuda adekvaatse enesehinnanguni  ning  arendada tema eneseväärikust; 

d) Luua ja toetada häid suhteid lütseumi,  õpilaste ja nende vanemate vahel, mis aiatavad kaasa 

õpilase mitmekülgsele arengule; 

2. Seatus eesmärgid realiseeruvad praktiliste tegevuste kaudu: 

a) Suunata õpilast oma tegevusi analüüsima ja hindama, eesmärke planeerima ning nende 

saavutamist kavandama etappide kaupa; 

b) Õpetama õpilast vastutama oma tegude eest  ja analüüsima oma õppetöö tulemusi; (Muudeti  

23.11.2018.) 

c) Nõustada õpilast ja tema vanemaid konkreetsete töövõtete ja meetodite kasutamiseks 

soovitud positiivsete tulemuste saavutamiseks õppetöös ja käitumises; 

d) Aidata õpilasel teha plaane tulevaseks haridusteeks; 

e) Saada tagasisidet õpilase arengu toetamiseks õppeprotsessis. 

 
III. ARENGUVESTLUSE ORGANISEERIMINE JA KORD 

 
1. Arenguvestluse õpilasega viib läbi klassijuhataja regulaarselt üks kord aastas. Esimesel 

lastevanemate koosolekul septembris informeeritakse sellest lapsevanemaid.: 

a) Lütseumis kehtivast arenguvestluste läbiviimise korrast, instruktsioonist, kuidas valmistada 

selleks ette materjalid ja kuidas toimub vestluse dokumenteerimine elektroonilises päevikus 

eKool (vt.siin); 

b) Vestluste toimumise võimalikust ajagraafikust lähtuvalt õppeürituste tunniplaanist; 

c) Esmajärjekorras esimesel trimestril korraldatakse arenguvestlused õpilastega, kellel oli 

probleeme õppeedukusega ja õppetundides osalemisega eelmisel õppeaastal. ( Muudeti  

23.11.2018) 

2. Juhul, kui vahetub klassijuhataja kõik arenguvestluse tulemused jäävad kehtima  järgmise 

arenguvestluseni nüüd juba uue klassijuhatajaga. Uus klassijuhataja  peab arvestama vestluses 

kohta fikseeritut ning jälgima saavutatud  kokkulepete täitmist. 

3.  Vajadusel võib arenguvestlusi korraldada sagedamini. Sel juhul määratletakse lühemad  

arenguperioodid.  Mida lühem on analüüsitav vaatlusalune periood, seda täpsemat  ja 

detailsemat tegevusprogrammi see nõuab. 

4. Mõnikord võib arenguvestluse läbi viia kahes osas : õpilase ja tema vanematega võib vestelda 

eraldi. See võib sõltuda konkreetsest olukorrast ning õpilase vanusest. Üldiselt on  õpilase 

jaoks tulemuslikum ja mõjusam avatud vestlus kõigi protsessis osalejatega: õpetajad, õpilase 

ja lapsevanemad. 

5. Kõik protsessis osalejad peavad arenguvestluseks eelnevalt valmistuma: 

https://docs.google.com/document/d/1SZCPXvG7eHSqE5oP2cpStnLZ7Sje5KlNiNa29mcD0lg/edit?ts=5bf6c3e6
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a) Lapsevanem ja õpilane peavad eelnevalt täitma küsimustiku eKoolis; 

b) Täidetud küsimustike vastuste põhjal, saadud hinnete põhjal ning arvestades konsultatsioone 

aineõpetajatega  koostab klassijuhataja vestluse orienteeruva plaani, kus on ka kavandatud 

soovitused antud õpilasele 

c) Klassijuhataja valib vestluseks sobiva paiga, kus keegi ega miski ei sega usalduslikku 

vestlust ning teatab  korrapidajale 1 postil vestlusel osalejate saabumise aja ; (Muudeti  

23.11.2018) 

6. Arenguvestluse ajal suurema osa ajast (umbes 80% kogu vestluse mahust) räägivad õpilane ja 

lapsevanem. 

7. Arenguvestluse lõpuks tuleb saavutada kokkulepe õpilase peamiste eesmärkide osas 

järgmisel õppeperioodil. 

 

IV. ARENGUVESTLUSE SISU JA VESTLUSE DOKUMENTEERIMINE 

 
1. Arenguvestluse sisu: 

a) Vestluse käigus on vaja märgata ja tunnustada õpilase püüdlusi ja edusamme, anda talle 

võimalus  välja öelda, millal ja millega seoses ta tundis eduelamust  ja milliseid eesmärke ta 

enda arvates sealjuures saavutas; 

b) Küsida, milliseid võimalusi õpilane näeb oma edasiseks arenguks, paluda tal tuua 

sellekohaseid näiteid võimalike saavutuste kohta ning selgitada neid; 

c) Kui õpilasel on probleemid õppetöös või käitumises, on vaja kõigil vestluses osalejatel 

püüda leida vastuvõetav lahendus  nende kõrvaldamiseks; 

d) Määratleda ühised eesmärgid järgmiseks õpilase arenguperioodiks ja meetodid nende 

saavutamiseks; 

e) Arutada, kuidas saaksid vanemad, klassijuhataja  ja kool aidata õpilasel saavutada seatud 

eesmärke  ja mida saab õpilane ise teha. Vajadusel konsulteerida lapsevanemaid  

pedagoogilistest ja kasvatuslikest mõjutusvahenditest.; 

f) Kõigil koos plaan seatud eesmärkide saavutamiseks  ja ka ühine (kool-kodu) strateegia 

õpilasele abi osutamiseks. 

2. Kokkuvõttev arenguvestluse dokumenteerimine: 

a) Õpetaja annab õpilasele ja lapsevanemale arenguvestluse käigus konstruktiivset tagasisidet. 

Veendutakse selles, et kõik, millest oli juttu arenguvestlusel  said kõik osalejad  ühel viisil 

aru. Ja saavutatud kokkulepped on kõigile vastuvõetavad. Reeglite järgimise eest 

arenguvestlusel vastutab klassijuhataja; 

b) Pärast arenguvestlust teeb klassijuhataja sellest  kirjaliku kokkuvõtte ja vormistab 

kokkuleppe õpilase, lapsevanema ja klassijuhataja vahel.; 

c) Analüüsi läbiviidud arenguvestlustest teeb klassijuhataja oma töö aastaaruandes. 

3. Küsimuste ja arusaamatuste korral arenguvestluse organiseerimisel ja läbiviimisel pöörduvad 

õpilased  ja lapsevanemad lütseumi juhtkonna poole. (Muudeti  23.11.2018) 
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LISA 6 

Vastu võetud õppenõukogus Kinnitan: 
23. 11.. 2018  protokoll  nr 1 
  
 S. Garanža 
 Direktor 

 

 

ÕPPEEKSKURSIOONIDE JA - KÄIKUDE  
KORRALDAMISE KORD 
LÜTSEUMIS 

I. ÜLDISED ALUSED 

 

Õppeekskursioonide ja –käikude kord sätestab õppetundides 
ja tunnivälisel ajal toimuvate õppeekskursioonide, matkade jt 
õppekäikude eesmärgid ülesanded, organiseerimise ja 
korralduse, osalejate õigused ja vastutuse mis on 
kohustuslikud täitmiseks. 
Õppeekskursioonid ja –käigud/matkad on õppekasvatustöö vorm  õpilaste klassi või grupiga, mis 

viiakse läbi tunnetuslikele eesmärkidel  õpetaja valikul ja on seotud õppekava/ainekava 

teemadega.  

Ekskursioonid annavad võimaluse õpilaste intellektuaalse taseme tõstmiseks , vaatlusoskuse 

arendamiseks, kujundamaks võimekuseks tajuda ilusat meid ümbritsevas  maailmas, st aitab kaasa 

õpilase isiksuse mitmekülgsele arengule.  

Õppetundide ajal toimuvad ekskursioonid kuuluvad ainetundide süsteemi  teemade kaupa 

vastavalt õppeainetele  ja õpetaja planeerib nende korraldamise eelnevalt oma töökavas. 

Klassivälised ekskursioonid korraldatakse pärast õppetunde. Materjal, mida käsitletakse 

tunnivälistel ekskursioonidel võib olla täienduseks koolis õpitavale ainekursusele, kuid võib kanda 

ka  arendavat informatsiooni muus valdkonnas. 
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II. ÕPPEEKSKURSIOONIDE JA  -KÄIKUDE  EESMÄRGID 
1. Õpilaste tundides ja tunnivälisel ajal  toimuva õppetegevuse aktiveerimine ja 

lõiming/integratsioon. 

2. Seose loomine õppimise ja tegeliku elu vahel, praktiliste oskuste ja vilumuste omandamine. 

3. Huvi edendamine uurimistöö vastu , õpilaste teaduslik-loomingulise potentsiaali 

väljaselgitamine 

4. Õpilaste silmaringi laiendamine. 

5. Tunnetusliku ja esteetilise kultuuri kasvatamine ja positiivsete isiksute vaheliste suhete 

edendamine. 

6. Kõlbeliste ja  vaimsete prioriteetide kasvatamine suheldes looduse ja ühiskonnaga.  

 

III. ÕPPEEKSKURSIOONIDE   JA –KÄIKUDE  ORGANISEERIMISE PEAMISED 

ÜLESANDED 
 

Tingimuste loomine õpilastele saamaks orgaanilist ja vahetut isiklikku kogemust  ja teadmisi 

tunnetades objektiivset tegelikkust. 

Aidata kaas õpilaste oskuste kujunemisele infootsinguks ümbritsevast elust  ja valmisoleku 

kujunemisele rakendada õppeainekohast  materjali praktikas. 

Üldiste õpioskuste  ja vilumuste kujunemine  praktiliste tegevuste jälgimise kaudu. Vastavalt 

Põhikooli riiklikule õppekavale (PÕK § 5 lg 4 p 6), on  õppeainete laiendatud ja süvaõppeks  vaja 

õppeprotsessis kasutada erinevaid kaasaegseid  metoodilisi võtteid (muuseumitunnid, 

hariduskeskuste ja teatrite külastused jne). 

 

IV. ÕPPEEKSKURSIOONIDE JA –KÄIKUDE  KORRALDUS 

 
1. Ettevalmistavad tegevused: 

1.1. Õpetajad täiendavad/parandavad kohustuslike õppeekskursioonide  ja soovitud õppekäikude 

loetelu  vastavalt eelmise õppeaasta kogemusele  ja vastavusele ainekavadega. 

Tähtaeg: mai-juuni 

1.2. Klassijuhatajad ja paralleelklasside õpetajad  lepivad kokku kohustuslike 

õppeekskursioonide aja ja valivad ekskursioonid vastavalt ainekavadele. 

Tähtaeg: august 

1.3. Esitatud ekskursioonid ja nende organisaatorid arutavad ettepanekud läbi ja kiidavad heaks 

juhtkonnanõukogus ning vajadusel korrigeerivad korralduse aegu. 

Tähtaeg : august  

1.4.  Esimesel lastevanemate koosolekul tutvustab klassijuhataja lastevanematele 

ekskursioonide  aegu ja rahastamist.  

          Tähtaeg: september 
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1.5.  Ülekoormuse  ja kattuvuse vältimiseks ning kolleegidele  kiireks tutvumiseks panevad 

aineõpetajad ja klassijuhatajad  lühikese ekskursioonide plaani üldisse ekskursioonide 

plaani koos taotlustega. 

Tähtaeg: 20ks kp jooksval kalendrikuul 

1.6.  Juhtkonna nõukogu liige ühildab plaani  teiste dokumentidega, kontrollib taotlused  ja 

osalejate arvud. Paigutab ekskursioonide plaani lütseumi üldtööplaani. Õpetaja kannab 

ekskursiooni oma tööplaani/töökavasse.. 

Tähtaeg: enne iga kuu  25kp 
1.7.Sekretär koostab direktori käskkirja üldise plaani  tabeli alusel eelseisva kalendrikuu 
ürituste kohta. 

Tähtaeg: iga kalendrikuu esimene nädal 

2. Klassi/paralleelklassi  klassivälisest õppeekskursioonist, muuseumitundidest  ja 

õppekäikudest  osavõtu taotluse menetlemise kord; 

2.1. Tundide ja klassivälised üritused, mis pole seotud õppeainega/ainekavaga planeerib 

klassijuhataja  pärast koolitundide lõppu või koolivaheajale eelnevale trimestri 

päevalejuhtkonna loal. 

2.2. Klassijuhataja vormistab korrektselt blanketi-taotluse  ja saadab selle elektroonilise postiga 

huvijuhile ja kureerivatele õppealajuhatajaile  enne jooksva kalendrikuu 20 kp järgmiseks 

kuuks (vt. siin). 

2.3. Kõik taotlusblanketi punktid peavad olema täidetud; juhul, kui õppeüritus on lõimitud 

teiste õppeainetega kinnitatakse taotluse lisana juurde kõigile ühine  TÖÖLEHT õpilastele. 

2.4. Kui ürituse (muuseumitund, aineprojekt, õppekäik jne.) organiseerivad aineõpetajad, siis 

taotluse esitavad nemad. 

2.5. Klassijuhataja/aineõpetaja on kohustatud taotluse korrektselt vormistama eesti keeles. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xdBeQzBGo-KI84_eWe1_Z61BeMjRwjQWFUgAaSDRoAw/edit#gid%3D1753111534
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2.6. Juhtkonnanõukogu liikmed, kes vastutavad tundide ja klassiväliste ürituste eest 

kontrollivad täidetud dokumente  ja kannavad tabelisse oma resolutsiooni(otsuse). 

2.7. Juhtkonna nõukogus kinnitatakse õppeekskursioonide üldine plaan (tabel) eelseisvaks 

kuuks. 

2.8. Klassijuhatajad saavad informatsiooni  selle kohta, et õppeekskursioon toimub, kinnitatud 

direktori käskkirja alusel. 

2.9. Kui õppeekskursioon/õppeüritus juhtkonna nõukogus kinnitust ei leia, 

klassijuhatajale/aineõpetajale teatatakse sellest individuaalses korras koos kutsega 

vestlusele. 

2.10. Juhul, kui mingil põhjusel juhtkonna nõukogus kinnitatud ja käskkirjaga kinnitatud 

ekskursioon ei toimu, peab klassijuhataja teavitama sellest kureerivat õppealajuhataja ja 

huvijuhti põhjustest; järgnevalt lahendatakse küsimus kas ürituse üleviimise kohta teisele 

ajale või ära jätmisest.. 

2.11. Kui õppeekskursioon toimub pärast tunde õhtusel ajal või puhkepäevadel, kirjutab 

klassijuhataja selle oma klassijuhataja tööplaani ja taotlust ei esita. 

2.12. Trimestris soovitatakse korraldada õppetundide ajal mitte rohkem kui üks 

õppeekskursioon. 

2.13. Kui õpilane(õpilased) ei saa osa võtta kohustuslikust õppeekskursioonist  arvestatavatel 

põhjustel, palub klassijuhataja õpilase vanemalt seletuskirjakoos põhjuse selgitusega  ja 

esitab selle vajadusel lütseumi juhtkonnale. 

3. Lubatakse: 

3.1. Organiseerida õppeekskursiooni ja teisi klassiväliseid üritusi  juhul, kui need ei erine 

käesolevas korras sätestatust. Ja kui selleks on lastevanemate  ja juhtkonna nõusolek  ning 

kui see ei mõju  häirivalt õppetööle.  

3.2. Panna välja kooli kodulehele fotosid ja videoid illustreerimaks  õppeekskursiooni, kuid 

seda nende lastevanemate loal, kelle lapsi on nendel kujutatud. 

3.3. Klassijuhatajal  lubatakse keelata osalemine õppekskursioonidel  nendel õpilastel, kes 

süstemaatiliselt rikuvad käitumisreegleid või nõuda, et neid õpilasi saadaksid 

ekskursioonidel nende vanemad. Kui lapsevanemad ei saa või ei soovi  oma (probleemse 

käitumisega) last õppekskursioonil  saata, organiseerib lütseum nendele õppepäeva teises 

klassis. 

4. Kategooriliselt on keelatud: 

4.1. Organiseerida õppeekskursiooni linna, mida soovitatakse külastada  mõnel teisel 

kooliastmel (nt St Peterburg 8 või 9 klassis). 

4.2. Teha koostööd transpordifirmadega, kes pole varustatud vahenditega laste veoks. 

4.3. Kutsuda õppekskursioonile õpilasi teistest klassidest ilma nende klassijuhatajat sellest 

teavitamata. 

5. Viia läbi õppeekskursiooni ilma saatjateta. Algklasside õppeekskursioonil   peab iga 10  

õpilase kohta olema üks täiskasvanud saatja ja põhikoolis iga  15 õpilase kohta 1 täiskasvanud 

saatja.  
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5.1. Põhiliselt rahastavad kõiki õppeekskursioone lapsevanemad. 

5.2. Õppeaasta esimesel lastevanemate koosolekul teavitab klassijuhataja lastevanemaid 

kohustuslikest õppekäikudest ja muuseumitundidest , mis on planeeritud sellele 

klassile/paralleelklassidele. Samuti teatab ta lapsevanematele nende orienteeruva  

maksumuse.  

5.3. Õppekskursioone, mis on seotud lõimingu/integratsiooni ja riigikeeleõppimisega, võib 

lütseum rahastada kas täielikult või osaliselt, sõltuvalt ekskursiooni maksumusest, 

kvaliteedist ja olulisusest.  

5.4. Kui õppeekskursiooni eel õpilane haigestus või mõnel muul põhjusel ei saa osaleda 

ekskursioonil, peavada vanemad teavitama ürituse organisaatorit võimalikult kiiresti. Kui 

õpilane ja tema vanemad  ei hoiata ekskursioonilt puudumise eest viimase hetkeni või 

keelduvad teatrisse minekust  ja kui pole enam raha tagasi saada, siis selle eest kannavad  

vastutust lapsevanemad. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Принято на педсовете Утверждаю: 
пр. №1 от 23.11.2018 С. Гаранжа 

Директор 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СПАРТАКИАДЫ В ЛИЦЕЕ 

I. ЦЕЛИ СПАРТАКИАДЫ 

1. Укрепление здоровья учащихся, приобщение их к физической культуре и спорту. 

2. Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд лицея на 

городские и районные соревнования по видам спорта. 

3. Популяризация спорта и здорового образа жизни. 

 

II. ЗАДАЧИ СПАРТАКИАДЫ 

1. Привлечение учащихся лицея к занятиям различными видами спорта. 

2. Выявление лучших спортсменов лицея. 

3. Определение и контроль уровня физической подготовленности учащихся. 

4. Проведение оздоровительных мероприятий, нацеленных на укрепление организма 

детей и подростков. 

5. Повышение сопротивляемости организма детей и подростков к различным 

заболеваниям, работоспособности школьников, продуктивности их обучения. 

 

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

1. Спортивные соревнования, организуемые в рамках спартакиады, проводятся на 

школьном стадионе и в спортивных залах. 

2. Спартакиада проводится в течение учебного года. 

 

IV. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ 

1. Организация проведения соревнований в рамках спартакиады возлагается на учителя 

физической культуры, классных руководителей, спортивного сектора лицея. 

2. Программа  и  форма  проведения  Спартакиады разрабатываются МО физической 

культуры. 

3. Организатор по воспитательной работе отвечает за подготовку призов для команд- 

победительниц, учащихся, занявших 1, 2, 3 места. 

4. Классные руководители доводят программу спартакиады до сведения учащихся. 

 

V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 

1. Содержание программы спартакиады включает спортивные соревнования по 

отдельным видам спорта, спортивные игры, подвижные игры, шуточные эстафеты и 

конкурсы, которые проводятся как очно, так и заочно. 

2. В состав судейской команды входит учитель физической культуры, учащиеся  

старших классов, ответственные за спортивную работу. 
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3. Время проведения спортивных соревнований определяется планом работы школы. 

 

VI. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ 

1. В соревнованиях принимают участие ученики, допущенные по состоянию здоровья к 

занятиям физическими упражнениями 1 – 11 классов.Команды классов приходят на 

спортивные соревнования в полном составе и в спортивной форме вместе с классным 

руководителем. Классный руководитель отвечает за дисциплину своего класса. 

2. Освобожденные учащиеся присутствуют на всех мероприятиях спортивного дня и 

выступают в качестве зрителей, болельщиков, помощников классных руководителей по 

поддержке дисциплины и порядка. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

1. Награждаются учащиеся и команды за 1, 2, 3 места дипломами. 

2. Награждаются команды победительницы по параллелям дипломами и призами. 

3. 1 место – 5 очков, 2 место – 3 очка, 3 место – 2 очка. За участие каждый ученик 

приносит в общую «копилку» класса – 1 очко. 

4. Присутствия класса в составе более 90% прибавляет классу - 5 очков. 

5. Очки снимаются у класса, если; ученик, принимающий участие в спортивных 

мероприятиях без спортивной формы -1 очко. 

6. Класс, присутствующий на спортивном дне в составе менее 50% снимается - 10 

баллов. 

7. При равенстве очков у двух и более классов преимущество отдаётся коллективу, у 

которого больше 1, 2, 3 и т. д. командных мест по всем видам программы. 

8. Команды, нарушившие правила соревнований или условия данного положения, 

дисквалифицируются. 

 

VIII. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

I ТРИМЕСТР 

 

№ 

 

Вид спорта 
Сроки 

проведения 

 

Участники 
Место 

проведения 

 

Ответственные 

 

 

1. 

 

Бег на 

короткие 

дистанции 

Сентябрь 

(заочные 

соревнования 

проходят на 

уроках) 

 

 

2-12 класс 

 

 

Стадион 

 

 

Уч. физкультуры 

 

2. 
Осенний 

кросс 

(финалы) 

 

8-12 октября 
 

Участвуют все 
 

Стадион 
Уч. физкультуры, 

классные 

руководители. 
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3. 

Командное 

первенство по 

прыжкам в 

длину с места. 

 

8-23 октября 

 

Участвуют все 

 

Стадион 

 

Уч. физкультуры, 

классные 

руководители. 

1. Бег на короткую дистанцию. 

1 классы – 30 метров; 3 - 8 классы – 60 метров; 9-12 классы – 100 метров. При проведении 

заочных соревнований в зачет идет 20 лучших результатов из каждой параллели. 

Учитываются результаты отдельно девочек и мальчиков. 

2. Осенний кросс. 

 Участники: весь класс. Освобожденные ученики идут дистанцию шагом. 

2-4 классы -300м; 5-7 классы – 500 м; 8-9 классы -800 метров; 10-12 классы (девушки) – 

1000 метров, 10-12 классы (юноши) -2000 метров. Зачет по среднему результату от класса 

(отдельно мальчики и девочки) идет в зачет спартакиады. Личное первенство определяется 

по каждой параллели (1, 2, 3 место среди мальчиков и 1, 2, 3 место среди девочек). 

3. Командное первенство по прыжкам в длину с места. 

 Участники: весь класс. Определяется суммарная длина всех прыжков класса (отдельно 

девочки и отдельно мальчики). Результаты идут в общий зачет спартакиады. 

 

II ТРИМЕСТР 

№ Вид спорта 
Сроки 

проведения 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

 

4. 
«Папа,мама,я 

- спортивная 

семья» 

 

Первая неделя 

декабря 

 

3-е классы 

 

Спортивный 

зал 

Учителя 
физкультуры, 

классные 

руководители. 

 

5. 

 

“Весёлые 

старты” 

 

10-14 декабря 

2-12 классы 6 

девочек + 

6 мальчиков 

от класса 

 

Спортивный 

зал 

 

Учителя 

физкультуры 

6.  

Спортивные 

игры 

 

Январь-Март 

(заочные 

соревнования) 

 

2-12 классы 

 

Спортивный 

зал 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

7.  

Зимние виды 

спорта 

 

11-15 февраля 

 

2-12 классы 
Каток. 

Лыжная база 

Пирита. 

Уч. 
физкультуры, 

классные 

руководители 

 

4. «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Участвуют родители и ученики параллели 3-х классов. 

5. «Весёлые старты». 

 Участники: в составе команды 6 девочек и 6 мальчиков. Участвует весь класс: после каждой 

эстафеты можно делать замену. 



 

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 

 

44 
 

6. Спортивные игры. 

Заочные соревнования: 2- 4 классы - народный мяч; 5- 6 классы – народный мяч; 7 – 8 

классы – баскетбол; 9 – 12 классы – волейбол. 

7. Зимние виды спорта (дни Здоровья). 

Посещение параллелями катка или лыжной базы Пирита. 
Время посещений будет по договоренности с катками или лыжной базой. 

 

III ТРИМЕСТР 

№ Вид спорта 
Сроки 

проведения 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

8.  

Спортивные 

игры 

 

(финалы) 

23-27 апреля 

 

2-12 классы 

 

Спортивный 

зал 

Уч. 
физкультуры, 

классные 

руководители 

9. Прыжки в 

высоту 
(заочные) 

 

Апрель 
4 – 12 

классы 

Спортивный 

зал 

Учителя 

физкультуры 

10. Прыжки в 

высоту 
(финалы) 

 

Май 
4 – 12 

классы 

Спортивный 

зал 

Учителя 

физкультуры 

11.  

Спортивный 

праздник 

 

Июнь 

 

1 – 12 

классы 

 

Стадион 

Учителя 
физкультуры, 

классные 

руководители 

 

8. Спортивные игры. 

Финальные игры: 2- 4 классы - народный мяч; 5- 6 классы – народный мяч; 7- 8 классы – 

баскетбол; 9 – 12 классы – волейбол. 

9. Прыжки в высоту 

При проведении заочных соревнований в зачет идет 20 лучших результатов из каждой 

параллели. Учитываются результаты отдельно девочек и мальчиков. 

10. Прыжки в высоту (финалы). 

 Участники: не менее трех участников от класса (отдельно девочки и мальчики) по лучшим 

результатам. Дополнительно могут принять участие все желающие. Личное первенство 

определяется по каждой параллели (1, 2, 3 место среди мальчиков и 1, 2, 3 место среди 

девочек). 

11. Спортивный день.



 

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 

 

45 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Принято приказом директора Утверждаю: 

С. Гаранжи от 21.01.2013 С. Гаранжа 

изменения приняты Директор 

пр. №1 от 23.11.2018 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАМЕНЫ УРОКОВ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТГУЛОВ В ЛИЦЕЕ 

1. Согласно Правилам внутреннего распорядка лицея (см. Главу 4, п.I. 3,4) если учитель 

предполагает, что не сможет осуществлять свою работу согласно утвержденному 

расписанию уроков по любой причине: из-за болезни, участия в семинарах и курсах 

повышения квалификации, отпуска и непредвиденных обстоятельств, он обязан лично 

заранее предупредить об этом курирующего завуча через электронную почту или по 

телефону, оставив свое голосовое сообщение или отправив SMS не позднее 20:00 

вечера накануне. 

2. Согласно Правилам внутреннего распорядка лицея (см. Главу 4, п.II. 1. 1.1) в качестве 

поощрения за сверхурочную работу администрация лицея вправе дать дополнительные 

дни отдыха (отгулов). 

3. Администрация организованно предоставляет возможность воспользоваться этими 

днями/отгулами в каникулярное время. 

4. В экстренных случаях, на основании представленного заранее (не позднее 7 рабочих 

дней) письменного заявления, при обоюдной договоренности с администрацией, 

свободные дни/отгулы могут предоставляться в учебное время. В случае сложной 

учебной обстановки администрация имеет право отклонить заявление. 

5. Замену уроков осуществляют курирующие завучи по договоренности. 

6. В случае болезни учителю необходимо сообщить точную дату начала больничного 

листа курирующему завучу. 

7. В целях эффективности учебного процесса при составлении замены уроков взять за 

основу принципы, согласованные на организационном совещании педагогического 

коллектива 24.09.2010: 

a) учитывать, что это форсмажорные обстоятельства учителя и поэтому замена 

необходима не только ученикам, но и учителю для эффективной работы после 

возвращения. В связи с этим, по возможности, учителю оставить на время ухода 

информацию о своем рабочем планировании (темы, письменные задания, № 

параграфов, которые лучше пройти заменяющему учителю), открыть электронный 

журнал заменяющему учителю; 

b) на замену, в первую очередь, ставить членов м/о, ведущих уроки этой параллели в 

этом году или в прошлом; 

c) во вторую очередь, если невозможен первый вариант, ставится любой другой учитель 

м/о; 

d) в-третьих, на замену ставится учитель другого предмета этого класса - в этом случае 

возможно проведение своего предмета на заменяемом уроке; 
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e) если вышеперечисленные варианты невозможны, то на замену ставится любой другой 

учитель, свободный от уроков. 

8. Наличие у учителя по действующему расписанию свободного от уроков дня (при 

полной нагрузке) не освобождает его от участия в мероприятиях школы: педсоветы, 

совещания, курсы повышения квалификации, замена уроков. 

9. Завучам максимально оперативно информировать учителей и классных руководителей 

с составленным графиком заменяемых уроков через электронную почту, учеников и 

родителей через сайт лицея. 

10. В крайне срочных случаях - если замена нужна непосредственно в день получения 

информации или известие о болезни получено вечером, а замена необходима на 

следующий день с 1 урока - завучу необходимо сообщать о замене лично или по 

телефону. 

11. Учителя обязаны ежедневно, до начала учебных занятий, просмотреть свою почту. 

Документ с заменой уроков, как правило, идет с одноимённым заголовком. 

В случае обнаруженных неувязок в замене или невозможности её проведения учитель 

должен незамедлительно сообщить об этом завучу/дежурному администратору. 

12. По сделанной завучами замене учитель-предметник (в случае резкого ухода на 

больничный или форс-мажорных обстоятельств журнал открывает администратор 

eKool) открывает доступ к журналам заменяющим учителям. Заменяющий учитель 

обязан записать урок в журнале eKool, отметить отсутствующих на уроке. 

13. Если замена осуществляется в свободное от своих уроков время, то она оплачивается в 

соответствии с утвержденной тарификацией. 

14. Учитель обязан лично оповестить завучей заранее о дате выхода на работу любым 

перечисленным в п.1 способом, сообщить дату закрытия больничного листа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Принято на педсовете Утверждаю: 
пр. №1 от 23.11.2018 С. Гаранжа 

Директор 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ В ЛИЦЕЕ 

1. Обучение на нестационарной форме и окончание школы регулируется Законом об 

основной школе и гимназии (см. ссылку). 

2. Гимназистам, окончившим нестационарную форму обучения, выдаётся 

государственное свидетельство об окончании гимназии единого образца. 

3. Нестационарное обучение - это форма обучения, ориентированная на взрослых 

учащихся, при которой, наряду с уроками, больший удельный вес, чем при 

стационарном обучении, имеет самостоятельная учёба. 

4. На гимназической ступени минимальная разрешенная учебная нагрузка учащихся при 

нестационарном обучении составляет не менее 72 курсов. Школа обеспечивает 

учащимся нагрузку в объёме не менее 24 уроков в течение каждой недели учебного 

года. 

5. По форме нестационарного обучения могут изучаться и отдельные учебные предметы. 

Нагрузка учащегося, изучающего отдельные учебные предметы, определяется 

отдельно на каждый учебный год индивидуальной программой обучения. 

6. Гимназия, в которой проводится нестационарное обучение, обязана создавать 

возможность окончания школы экстерном по государственной программе обучения. 

7. Учащийся нестационарной формы обучения исключается из школы, если в течение 

пяти последовательных учебных недель не являлся на учёбу, за исключением 

учащегося, подлежащего всеобщему обязательному обучению. 

8. Учащийся обязан максимально эффективно использовать имеющуюся у него 

возможность для посещения уроков. Если учащийся совмещает учёбу и работу, он 

должен известить об этом классного руководителя и предоставить информацию о 

графике своей работы с целью определения оптимальной формы обучения, 

нестационарная утренняя или вечерняя форма обучения, возможно окончание школы 

экстерном. 

9. Учащийся обязан сообщить классному руководителю причину отсутствия в школе. 

Если информации нет, классный руководитель отмечает в eKool отсутствие ученика без 

уважительной причины «Р». 

10. Если учащийся, в связи со сложившимися обстоятельствами, не может или не 

планирует продолжить обучение в школе, он должен незамедлительно сообщить об 

этом классному руководителю и подать соответствующее заявление директору школы. 

11. Учащийся обязан осваивать Государственную программу обучения. Если учащийся в 

силу занятости на работе, болезни или по причинам личного характера не имеет 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13337919?leiaKehtiv
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возможности посещать все уроки, он обязан приложить усилия для самостоятельного 

освоения программы. 

12. Учащийся обязан в предусмотренный программой обучения срок получать 

курсовые оценки. Если учащийся получил неудовлетворительную курсовую оценку, 

емупредоставляется возможность исправить её в течение двух учебных недель. По истечении 

этого срока исправление оценки невозможно, за исключением случаев, когда учащийся был 

длительное время болен или находился в продолжительной служебной командировке. В обоих 

случаях учащийся должен предоставить подтверждение своего отсутствия. 

13. Учащийся обязан в предусмотренный срок сдавать текущие проверочные работы. Если 

учащийся не выполнил работу в срок или получил неудовлетворительную оценку, ему 

предоставляется возможность сдать работу или исправить оценку в течение двух 

учебных недель. 

14. Если учащийся вне зависимости от причины пропустил более 50 % уроков, он обязан 

сдать итоговый зачёт за курс. Если по предмету предусмотрен только один курс в 

течение учебного года, в середине курса на усмотрение преподавателя может 

проводиться промежуточный зачёт для пропустивших более 50 % уроков. Учащиеся, 

успешно сдавшие все текущие проверочные работы, освобождаются от сдачи 

промежуточного зачёта. 

15. Оценивание знаний учащихся на гимназической ступени происходит по окончанию 

курсов в объёме 35 часов и на основе курсовых оценок выставляются оценки в аттестат. 

16. Последние 2 урока каждого курса являются зачётными и отводятся для проведения 

зачёта за курс для пропустивших более 50% уроков. Учащиеся, успешно сдавшие все 

проверочные работы в течение курса, освобождаются от сдачи итогового зачёта. 

17. Работающие учащиеся могут на основании Закона об обучении взрослых (см. ссылку) 

брать для учёбы в общеобразовательной школе отпуск продолжительностью 30 

календарных дней в течение календарного года. Во время учебного отпуска человек 

имеет право получить среднюю заработную плату в течение двадцати дней. Для 

окончания уровневого обучения предоставляется дополнительный учебный отпуск 

продолжительностью 15 календарных дней, за который работнику или служащему на 

основании Закона о трудовом договоре выплачивается установленная минимальная 

ставка заработной платы. 

Порядок организации экстерн обучения 

18. Приём заявлений на экстерн обучение осуществляется до 30 сентября, с 10 по по 31 

октября по всем предметам проводится установочная сессия (встречи с 

преподавателями, консультации). Если кандидат в 11 или 12 класс не предоставил до 

30 сентября выписку оценок, не посетил организованных лицеем консультаций, он не 

зачисляется на обучение. 

19. В январе (до 20.01) проводится повторный приём только тех учащихся, которым нужно 

для окончания школы сдать не более двух предметов и (или) госэкзамены. 

20. Перед подачей электронного заявления учащийся 

обязан лично предоставить копию аттестата о среднем образовании. 

21. Для обучения по программе 10 класса достаточно аттестата об основном образовании, 

однако акцептируются и курсовые оценки по программе гимназии, полученные ранее в 

https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010
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другом учебном заведении. 

22. Желающие   обучаться   в 11   и   12   классе в   обязательном   порядке   

предоставляют выписку оценок с указанием пройденных часов. Названные документы 

рассматриваются со стороны администрации на предмет соответствия Программе 

обучения в гимназии. Если предмет аттестован, но количество часов не отвечает 

требованиям гимназии, учащийся сдаёт недостающий материал в соответствии 

сПрограммой обучения. Вопрос о сдаче конкретных курсов решается с 

преподавателем-предметником. 

23. Если кандидат на экстерн обучение желает обучаться не по программе, 

предусмотренной для каждого класса, а по предметам (например, в первый год 

обучения сдать предметы естественного цикла, затем гуманитарные и тому подобное), 

то предоставлять выписку оценок не нужно. В таком случае для учащегося составляется 

план обучения, учащийся должен определиться с предметами и обязан следовать плану, 

в противном случае учащийся может быть отчислен по итогам года. 

24. После зачисления учащийся обязан посетить установочную сессию с консультациями, 

в противном случае он считается не приступившим к обучению и отчисляется. Если 

учащийся по объективным причинам не может посетить консультации, он обязан 

известить об этом куратора и при первой же возможности явиться в лицей для 

консультации у преподавателя. 

25. Все преподаватели заранее назначают постоянный день и час консультации (это не 

должна быть особая консультация для экстернов, просто они должны знать, когда 

можно встретиться с преподавателем). 

26. По поводу перевода с нестационара на экстерн: возможно допустить, что учащийся 

нестационара может перевестись на экстерн в течение всего учебного года, если 

имеются веские причины (много работы, переоценил возможность успевать на занятия, 

сильно заболел, пришлось переехать и т.д.). Все подобные случаи рассматриваются 

индивидуально после обязательной подачи заявления, однако перешедший на экстерн 

учащийся обязан закончить соответствующий класс в том же учебном году, иначе он 

отчисляется. 

27. Обратный порядок перехода (с экстерна на нестационар) возможен только в 

следующем учебном году, то есть, если учащийся экстерна не справляется 

самостоятельно и желает обучаться в классе, он может поступить на нестационар 

только на следующий год (если проблема появилась после зачисления 30 сентября). 

28. Консультации по предметам проводятся дважды в год: во второй половине октября и в 

первой половине февраля. 

29. Соответственно дважды в год проводятся зачётные сессии. Учащийся на усмотрение 

преподавателя может сдать материал за курс в двух вариантах: частями в течение 

учебного года (тогда он не сдаёт материал целиком на сессии) или во время сессии в 

виде экзамена за весь курс или класс. 

30. Учащийся отчисляется, если он: 

30.1. не посетил первую установочную сессию; 

30.2. не справился с оговоренными предметами в данном учебном году (при 

индивидуальном плане обучения не по классам, а по предметам); 
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30.3. не справился с программой, предусмотренной за год ( допускается в общей 

сложности 5 неудовлетворительных оценок не более чем по 3 предметам). 
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LISA 10 

Vastu võetud õppenõukogus Kinnitan: 
08.01. 2014 protokoll  nr 3 
Muudatused vastu võetud  
23.11.2018 protokoll nr 1 S. Garanža 
 Direktor 
  
  

 

 

ÕPILASOMAVALITSUSE  PÕHIKIRI 
I. ÜLDALUSED 

1. Õpilasomavalitsus(edaspidi ÕO) tegutseb Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi territooriumil 

(edaspidi Lütseum). Gümnaasiumi hoones töötab Õpilasomavalitsus ja põhikooli majas töötab 

ÕO Väike Nõukogu. 

2. ÕO korraldab oma tegevust vastavalt EV Põhiseadusele, Lütseumi  põhikirjale ja 

arengukavale. 

3. ÕO  on ühiskondlik kasumit mittetaotlev vabatahtlik õpilaste ühendus, mis toetab aktiivsete 

õpilaste loosungit “Meile pole kõik ükskõik!” 

  

II. TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

 

Eesmärk:  osaleda aktiivselt hubase õppekeskkonna loomisel,  
koolielu kirkuse loomisel, õpilaste arvamuste ja huvide 
arvestamisel ning otsuste tegemisel kõikides koolielu 
valdkondades. 

Ülesanded: 
1. Koolisiseste ja kooliväliste ürituste organiseerimine. 

a) Tingimuste loomine noortele oma huvide ja vajaduste realiseerimiseks; 

 

b) Sotsiaalselt tähenduslike projektide loomine ja arendamine, mis toetavad kooli deviisi 
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”Ühiseks kasuks/hüvanguks!”; 

c) Tunniväliste ürituste korraldamine, mis loovad ja toetavad lütseumi traditsioone. 

d) Koostöösuhete loomine õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonna ning lütseumi Hoolekogu 

vahel: 

e)osalemine otsuste tegemisel, mis puudutavad õppetöö organiseerimist. 

2. Suhete arendamine linna koolide  ÕOdega  ja erinevate riiklike, välismaiste ja 

rahvusvaheliste organisatsioonidega: 

a) Juhtimis- ja organisatoorse kogemuse saamine; 

b) ÕO liikmete tegevuse koordineerimine koostööprogrammide, projektide ja initsiatiivide 

teostamisel. 

 

III. ÕPILASOMAVALITSUSE MOODUSTAMINE 
1.  ÕO moodustatakse järgmistel alustel: 

a) Isiklik soov; 

b) Klassi esindaja esitamine; 

c) Klassijuhatajate ja õpetajate ettepanekul. 

 

2. Menetlemisel on vajalik määratleda tegevusvaldkond õpilasomavalitsuses. 

 

a) koordineeriv sektor on sidepidajaks õpilaste ja pedagoogilise kollektiivi vahel; 

b) organiseeriv sektor on põhiline tugi tunniväliste ürituste korraldamisel; 

c) infosektor vastutab kõigi lütseumi igapäevaelu puudutavate küsimuste ja lütseumi hea 

mainekujunduse eest; 

d) tervisesektor tegeleb terve eluviisi propageerimise ja spordiürituste organiseerimisega 

lütseumis. 

3. ÕO koosseis võib varieeruda  5 kuni 17 inimeseni olenevalt soovijate arvust  ja õppeaasta 

konkreetsetest ülesannetest lütseumis. 

4. Töö efektiivseks toimumiseks ning juhtimisalaste teadmiste oskuste ja vilumuste  

arendamiseks kõik ÕO kandidaadid  10-12 klassides läbivad 1 kursuse “Juhtimise alused”  ja 

enne ÕOsse astumist organisatsiooniliste meetmete aktiivil. 

  

V. СÕPILASOMAVALITSUSE STRUKTUUR    
   

 

1. Kogu ÕO valib endale ÕO esimehe ja jagab liikmed 4 
põhisektori vahel (vt. p. III.2 ja   hüperlink) 

2. Esimees valitakse tähtajaga üks aasta salajasel hääletusel  lihthäälteenamusega 

koosolekul osalenud ÕO liikmete üldarvust. Hääletuse tulemused loetakse siduvaks, 

kui  hääletas vähemalt  75% ÕO liikmetest. 

https://docs.google.com/document/d/1JbeAVJPNlfIPWkNqVQdZKxRozxLV1RYEyF5ZZgsoUVg/edit
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3.  ÕO esimehe ülesanded: 

a) Organiseerida ja koordineerida ÕO tööd tervikuna ja koordineerida tööd ÕO 

sektorite  vahel; 

b) Viia läbi ÕO koosolekuid ja teavitada ÕO liikmeid erakorralistest ÕO 

koosolekutest; 

c) Esitada arvamusi ja ettepanekuid  lütseumi juhtkonnale , pedagoogilisel 

nõukogule ja Hoolekogule; 

d) Esindada ÕOd erinevates organisatsioonides või määrata esindaja ÕO 

liikmete hulgast. 

4. Esimehe asetäitjateks/sektorite juhtideks saavad kandidaadid, kelle poolt hääletab  

enamus ÕO liikmeid. 

5. Igas sektoris koostatakse tegevuskava aastaks/poolaastaks , milles kinnitatakse 

kirjalikult igaühe isiklik vastutus töös osalemiseks. 

  

VI. ÕO ÕIGUSED JA KOHUSTUSED. OTSUSTE VASTUVÕTMINE 
1. Koosolekud toimuvad üks kord nädalas ja need protokollitakse. Vajadusel 

lahendatakse jooksvad küsimused sektorite kaupa neile antud sektori liikmetele 

sobival ajal.. 

2. Otsused võetakse vastu avalikul hääletusel lihthäälteenamusega. Otsus loetakse 

vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas enamus koosolekul osalenud ÕO liikmetest.  

3. ÕO liikmetel on õigus: 

a)  Välja öelda oma arvamus ÕO koosolekutel, pedagoogilises nõukogus ja 

Hoolekogus; 

b) Esitada oma kandidatuur ÕO esimehe või esimehe asetäitja ametikohale; 

c) Kutsuda kokku erakorraline koosolek määratletud küsimuse lahendamiseks, 

sh ÕO koosseisu kohta, kui seda toetab  50% ÕO koosseisust ; 

d) Esimehel on õigus teha otsus iseseisvalt sel juhul , kui tal puudub võimalus 

nõu pidada ÕOga. 

4. ÕO liikmed on kohustatud : 

a) Järgima käesolevat põhikorda; 

b) Järgima kõiki lütseumi kodukorra reegleid ( nt mitte hilineda ja puududa 

tundidest)  ja olla selles eeskujuks teistele gümnasistidele; (Muudetud . 

23.11.2018.) 

c) Õppima vähemalt rahuldavatele kursusehinnetele; (Muudetud. 23.11.2018.) 

d) Külastada kõiki ÕO nõukogu ja sektorite koosolekuid; 

e) Osaleda töös ja võtta endale isiklik vastutus ÕO vastava sektori  tegevustes; 

f) Austada teist ÕO liikmete arvamusi 

 

VII. VOLITUSTE LÕPETAMINE. ÕO REORGANISEERIMINE 
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1. ÕO liikme võib koosseisust välja arvata juhul, kui ta : 

a) Ei järgi käesolevat põhikirja ja lütseumi kodukorda; 

b) Saab mitterahuldavaid kursusehindeid; (Muudeti  23.11.2018) 

c) Avaldab soovi lahkumiseks; 

d) Ei külasta regulaarselt koosolekuid ja ei osale ÕO töös(2 puudumist ilma 

mõjuva põhjuseta  annavad aluse vestluseks ÕO liikmelisuse kohta). 

2. Otsuse ÕO reorganiseerimiseks võib teha: 

a) Hoolekogu; 

b) Lütseumi juhtkond; 

c) Pedagoogiline nõukogu koos ÕOga. 

3. Muudatused käesolevasse põhikirja võetakse vastu ÕO üldkoosolekul 

lihthäälteenamusega, kuid nad jõustuvad pärast kooskõlastust lütseumi Hoolekoguga 

ja kui need on kinnitanud lütseumi direktor.  

 


