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1. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatuse kohta 
 
Esines õppealajuhataja Aleksandr Openko: 
Kooli õppekava muutmise vajadus tuleneb muudatustest põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (§ 
10011 ja § 10012), mis jõustusid 7. mail 2020. a, põhikooli riiklikus õppekavas (§ 251), mis 
jõustusid 9. mail 2020. a. Muudatused on seotud meetmetega, mis on tingitud COVID-19 haigust 
põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga. 
 
Kuna kooli õppekava uuendamise vajadus on tingitud muudatustest õigusaktides, siis algatas 
kooli õppekava muutmise direktor. 
Kooli õppekava üldosa täiendatakse järgmiste punktidega: 
 
14. Eriolukorrast tingitud erisused hindamisel, loovtöö sooritamisel ja põhikooli 
lõpetamisel 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal 

 
14.1. Eriolukorra algusest (12. märtsist 2020. a) kuni 2019/2020. õppeaasta lõpuni (31. august 
2020. a) võib hindamisel kasutada kirjeldavat sõnalist hinnangut, millel puudub numbriline 
ekvivalent ning mida ei pea teisendama viiepallisüsteemis hindeskaalasse. 

 
14.2. Õppeainete viimased aastahinded väljendatakse üldjuhul numbriliste hinnetena. Kui 
eriolukorra ajal on kasutatud kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid ja sellest tulenevalt ei ole võimalik 
aastahinnet välja panna numbrilise hindena, võib õpetaja isiklikul äranägemisel 
2019/2020. õppeaastal õppeainete viimaste aastahinnetena kasutada 
„arvestatud/mittearvestatud”. 

 
14.3. 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal ei pea õpilane sooritama loovtööd, kui see ei ole kooli 
õppenõukogu otsusel eriolukorrast tulenevalt võimalik. 

 
14.4. 2019/2020. õppeaastal ei kohaldata põhikooli lõpetamisele põhikooli riikliku õppekava § 
23 lõigetes 1–5 sätestatut ning põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded 
on vähemalt „rahuldavad” või lõikes 2 sätestatud juhul „arvestatud”.  

 
14.5. Õppenõukogu otsusel võib 2019/2020. õppeaastal õpilase või tema seadusliku esindaja 
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud taotluse põhjal anda põhikooli 
lõputunnistuse õpilasele, kelle viimane aastahinne on kuni kahes õppeaines „nõrk” või 
„puudulik” või lõikes 2 nimetatud juhul „mittearvestatud”.  

  
14.6. 2020/2021. õppeaastal ei kohaldata põhikooli lõpetamisele põhikooli riikliku õppekava § 
23 lõikes 1 sätestatut ning põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on 
vähemalt „rahuldavad” ning kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele 
eksami, matemaatikaeksami ning ühe eksami omal valikul. 

 
14.7. Õpilastele, kelle õppekeel ei ole eesti keel, kes õpivad keelekümblusklassis või kes asusid 
eesti õppekeelega koolis või klassis õppima viimase kuue õppeaasta jooksul ning kellele ei ole 
väljastatud B1-tasemel eesti keele oskuse tunnistust, luuakse võimalus sooritada B1 eesti keele 
oskuse tasemeeksamiga ühitatud eesti keele kui teise keele lõpueksam, mille sooritamine ei ole 
lõpetamise tingimuseks. 
 
Otsuse õiguslik alus:  
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõige 2 sätestab, et hoolekogu annab arvamuse kooli 
õppekava muudatuste kohta. 
 



Otsuse faktiline alus:  
Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõikele 2 kehtestab kooli õppekava kooli 
direktor. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks 
kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Hoolekogule esitati õppekava 
muudatused arvamuse andmiseks. 
 
 
Vastuvõetud otsus: Esitada õppekava direktorile kehtestamiseks 
 
 
Vastuvõetud otsus: Õppekava muudatused esitada direktorile kehtestamiseks. 
 
Otsuse poolt olid kõik koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed. 
 
 
 
 

 
Andrei Antonov:                                                                                         Jelena Bodogovskaja:         
Hoolekogu esimees                                                                                     Protokollija 
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1. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatuse kohta 

 

1. Otsuse faktiline põhjendus 

Kooli õppekava muutmise vajadus tuleneb muudatustest põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (§ 
10011 ja § 10012), mis jõustusid 7. mail 2020. a, põhikooli riiklikus õppekavas (§ 251), mis 
jõustusid 9. mail 2020. a. Muudatused on seotud meetmetega, mis on tingitud COVID-19 haigust 
põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga. 

 
Kuna kooli õppekava uuendamise vajadus on tingitud muudatustest õigusaktides, siis algatas 
kooli õppekava muutmise direktor. 
Kooli õppekava üldosa täiendatakse järgmiste punktidega: 
 
14. Eriolukorrast tingitud erisused hindamisel, loovtöö sooritamisel ja põhikooli 
lõpetamisel 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal 

 
14.1. Eriolukorra algusest (12. märtsist 2020. a) kuni 2019/2020. õppeaasta lõpuni (31. august 
2020. a) võib hindamisel kasutada kirjeldavat sõnalist hinnangut, millel puudub numbriline 
ekvivalent ning mida ei pea teisendama viiepallisüsteemis hindeskaalasse. 

 
14.2. Õppeainete viimased aastahinded väljendatakse üldjuhul numbriliste hinnetena. Kui 
eriolukorra ajal on kasutatud kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid ja sellest tulenevalt ei ole võimalik 
aastahinnet välja panna numbrilise hindena, võib õpetaja isiklikul äranägemisel 
2019/2020. õppeaastal õppeainete viimaste aastahinnetena kasutada 
„arvestatud/mittearvestatud”. 

 
14.3. 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal ei pea õpilane sooritama loovtööd, kui see ei ole kooli 
õppenõukogu otsusel eriolukorrast tulenevalt võimalik. 

 
14.4. 2019/2020. õppeaastal ei kohaldata põhikooli lõpetamisele põhikooli riikliku õppekava § 
23 lõigetes 1–5 sätestatut ning põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded 
on vähemalt „rahuldavad” või lõikes 2 sätestatud juhul „arvestatud”.  

 
14.5. Õppenõukogu otsusel võib 2019/2020. õppeaastal õpilase või tema seadusliku esindaja 
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud taotluse põhjal anda põhikooli 
lõputunnistuse õpilasele, kelle viimane aastahinne on kuni kahes õppeaines „nõrk” või 
„puudulik” või lõikes 2 nimetatud juhul „mittearvestatud”.  

  
14.6. 2020/2021. õppeaastal ei kohaldata põhikooli lõpetamisele põhikooli riikliku õppekava § 
23 lõikes 1 sätestatut ning põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on 
vähemalt „rahuldavad” ning kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele 
eksami, matemaatikaeksami ning ühe eksami omal valikul. 

 



14.7. Õpilastele, kelle õppekeel ei ole eesti keel, kes õpivad keelekümblusklassis või kes asusid 
eesti õppekeelega koolis või klassis õppima viimase kuue õppeaasta jooksul ning kellele ei ole 
väljastatud B1-tasemel eesti keele oskuse tunnistust, luuakse võimalus sooritada B1 eesti keele 
oskuse tasemeeksamiga ühitatud eesti keele kui teise keele lõpueksam, mille sooritamine ei ole 
lõpetamise tingimuseks. 
 
2. Otsuse õiguslik alus 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõige 2 sätestab, et hoolekogu annab arvamuse kooli 
õppekava muudatuste kohta. 
 
Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõikele 2 kehtestab kooli õppekava kooli 
direktor. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks 
kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Hoolekogule esitati õppekava 
muudatused arvamuse andmiseks. 
 
3. Otsuse resolutiivosa  

Esitada õppekava direktorile kehtestamiseks 
 
4. Otsuse teatavakstegemine 

Käesolev otsus avalikustatakse kooli veebilehel. 

5. Otsuse jõustumine 

Otsus jõustub selle vastuvõtmisel  

6. Vaidlustamisviide  

Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega kooli 
õppe- ja kasvatustegevuse üle riikliku järelevalvet teostava ametniku poole viie tööpäeva jooksul 
arvates otsuste vastuvõtmisest.   

 

Andrei Antonov                                                                                                  
Hoolekogu esimees                                        

                                                       

 

 

 


