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ÜLDSÄTTED 

 
1. Reguleerimisala, koostamise alused   ja ülesehitus  

 

1) Kadrina Keskkooli (edaspidi Kool) õppekava oleme koostanud  „Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse“ § 17 lg 2 ja Vabariigi Valitsuse 01.09.2014. a määruse nr 1 

„Põhikooli riikliku õppekava“ § 24 alusel. 

 

2) Kooli  õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, milles 

kirjeldame õppe rõhuasetusi ja tegevusi õppekava täitmiseks 

 

3) Kooli õppekava koostamisel lähtume riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast, pidades 

silmas 

 kooli ja piirkonna va jadusi ning eripära, 

 kooli töötajate, lastevanemate ja õpilaste soove, 

 kasutatavaid vaimseid ja materiaalseid ressursse. 

 

4) Kooli õppekava koostamises osalevad kõik õppe- ja kasvatustöö alal töötavad isikud ning 

vajadusel kaasame teisi huvirühmade esindajaid (õpilased, lapsevanemad, valla asutused ja 

ettevõtted, koostööpartnerid).  
 

5) Kooli õppekava kehtestab direktor, kes vastutab kooli õppeava koostamise, rakendamise ja 

arendamise demokraatliku korra eest. Muudatused õppekavas esitame enne kehtestamist 

arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. 

 

6) Õppekava  koosneb üldosast ning  kohustuslike  kursuste, valikkursuste ja valikõppeainete 

kavadest, mis esitame ainevaldkondade kaupa. 

 

7) Üldosas esitame: 

 

(1) Kooli eripära, väärtused ning õppe- ja kasvatuseesmärgid; 

(2) Õppekorraldus 

sh üldpädevuste kujundamine, kooli väärtused,  lõiming ja õppekeskkonna 

mitmekesistamine; 

(3) Õpilaste teavitamise ja  nõustamise ning karjääriõppe, sh karjääriinfo ja nõustamise 

korraldamine; 

(4) Hariduslike erivajadustega õpilaste nõustamine, toetamine, arendamine ja õpiabi 

osutamine; 

(5) Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted; 

(6) Kooli õppekava koostamise alused, uuendamise ja täiendamise kord. 

 

8) Üldosa lisadena  esitame: 

(1) hindamise ja gümnaasiumi lõpetamise korraldus, 

http://www.kadrina-kool.edu.ee/oppeplaanid/hindamisjuhend_g.pdf 

 

(2) õpilasuurimuse ja/või praktilise töö korraldus. 

http://www.kadrina-kool.edu.ee/dokumendid/put_korraldus.pdf 

  

ÜLDOSA 

http://www.kadrina-kool.edu.ee/oppeplaanid/hindamisjuhend_g.pdf
http://www.kadrina-kool.edu.ee/dokumendid/put_korraldus.pdf
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1. PEATÜKK: Kooli eripära, väärtused ning õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 
1.1  Kooli eripära, väärtused  

1.1.1 Kadrina Keskkool on traditsioone hoidev, hooliv, turvalise õpikeskkonnaga õppija arengut 

väärtustav,  samas avatud ja arenguks heade eelduste looja.  

1.1.2 Oma tegevuses ja väärtuskasvatuses juhindume  koostöös  kokku lepitud kooli väärtustest, mida 

kajastab meie väärtuste puu.  

 

 
1.1.3 Meie puus on kajastatud nii üldinimlikud väärtused (ausus, hoolivus, õiglus, lugupidamine 

enda ja teiste vastu)   kui ka ühiskondlikud väärtused (sallivus, kultuuriline mitmekesisus, 

austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, 

vastutustundlikkus, võrdõiguslikkus). 

1.1.4 Puu juured sümboliseerivad seotust oma kodukoha ja traditsioonidega, samas kannavad 

elutõde, et juurteta ei ole tulevikku, mille loojateks me ise oleme. Tüvi sümboliseerib 

alusväärtuste kogumit  INIMESEKS kujunemise teel. Tugevad juured ja tüvi loovad 

tingimused kasvuvõimelise puu arenguks. Puu võra toob esile meie kokkukuuluvuse ja 

koostöö. 

1.1.5 Tagame kõigile õpilastele võrdsed võimalused õppimiseks ja arenguks  neile sobivas õppe- ja 

arengukeskkonnas, pidades silmas nende erivajadusi (andekus, õpiraskus). vt 

tunnijaotusplaane.  

1.1.6 Arendame ainealast huvitegevust ja peame seda  kui ka  huvitegevust laiemas mõttes õpilaste 

annete ja loovuse arendamise, üldpädevuste omandamise ja õppekava täitmise oluliseks 

komponendiks. 

1.1.7 Väärtustame ja teeme  koostööd meie kodupaiga asutuste ja ettevõtetega, et õpilastel tekiks seos 

ja side kodupaiga sotsiaalse, kultuurilise, majandusliku  ja ökoloogilise  arenguga ning nad 

mõistaksid enda rolli kodupaiga jätkusuutliku arengu tagajatena. 

1.1.8 Kooli tunnuslause „Haridus on valgus“ väljendab püüdlust hariduse ja harituse poole. 

1.1.9 Kooli logod, teine on esimese lihtsustatud variant, on meie ühise teise kodu, kooli sümboolne 

pilt. Selles majas on omandanud teadmisi ja  oskusi ning kujundanud oma väärtushinnanguid 

tuhanded noored alates aastast 1902.  

Väärtuste puu
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1.2 Gümnaasiumihariduse  alusväärtused   

1.2.1 Gümnaasiumihariduses toetame võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset 

ja emotsionaalset arengut ning tema individuaalsetest eripäradest ja isiklikest huvidest 

tulenevate haridusvajaduste rahuldamist. Loome igale õpilasele võimalused tema võimete 

maksimaalseks arenguks tema eelistusi arvestades, loovaks eneseteostuseks, teaduspõhise 

maailmapildi kinnistumiseks ning emotsionaalse, sotsiaalse ja kõlbelise küpsuse saavutamiseks.  

1.2.2  

1.2.3 Väärtushoiakute saavutatuse kohta anname  õpilasele kirjeldavat tagasisidet  õppekasvatuse 

käigus, arenguvestlustel. 

 

 

1.3 Gümnaasiumi sihiseade  
1.3.1 Gümnaasiumil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Meie eesmärk on noore ettevalmistamine 

toimimiseks loova, mitmekülgse, sotsiaalselt küpse, usaldusväärse ning oma eesmärke 

teadvustava ja saavutada oskava isiksusena erinevates eluvaldkondades:  

 partnerina isiklikus elus,  

 oma kultuuri kandja ja edendajana, 

 tööturul erinevates ametites ja rollides ning 

 oma ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna.  

1.3.2 Õpetuse   ja kasvatuse põhitaotluseks on, et õpilased leiaksid endale huvi- ja võimetekohase 

tegevusvaldkonna, millega siduda enda edasine haridustee. Loome tingimused, et õpilased 

omandaksid teadmised, oskused ja väärtushoiakud, mis võimaldavad jätkata tõrgeteta õpiteed 

kõrgkoolis või kutseõppeasutuses.  

1.3.3 Nende ülesannete täitmiseks ja eesmärkide saavutamiseks keskendume: 

  1) õpilaste iseseisvumisele, nende  maailmapildi kujunemisele ja     

 valmisolekule elus toime tulla; 

  2) adekvaatse enesehinnangu kujunemisele; 

  3) iseseisva õppimise ja koostööoskuste arendamisele; 

  4) edasise haridustee võimaluste tutvustamisele ja hindamisele; 

  5) kodanikuoskuste, -aktiivsuse ja -vastutuse väljakujunemisele.  

1.3.4 Teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine toimub kogu 

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

ühistoime tulemusena.  

1.3.5 Kadrina Keskkool seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, seepärast 

pöörame gümnaasiumi õpetuses ja kasvatuses erilist tähelepanu eesti keele ja kirjanduse õppele.  

 

1.4 Pädevused 

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

tegevusalal või -valdkonnas loovalt, ettevõtlikult, paindlikult ja tulemuslikult toimida.  

1.4.2 Pädevused jagunevad üld- ja valdkonnapädevusteks. 
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1.4.3 Üldpädevused on aine- ja valdkonnaülesed pädevused, mis  on väga olulised inimeseks ja 

kodanikuks kujunemisel. 

1.4.4 Üldpädevused kujunevad kõigi õppeainete kaudu ning tunni- ja koolivälises tegevuses. Nende 

kujunemist jälgivad ja suunavad õpetajad omavahelises koostöö ning kooli ja kodu koostöös. 

1.4.5 Gümnaasiumi kõrgeim õpiväljund on üldpädevuste kujundamine. 

1.4.6 Koostöös kokku lepitud Kadrina Keskkooli väärtused toetavad õpetajat väärtuskasvatuses, 

mille eesmärgiks on  pakkuda sobiva arengukeskkonna kaudu tuge erinevates rühmades ja 

kogukondades ning kogu ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisharjumuste ja  üldpädevuste 

väljaarenemiseks. 

1.4.7 Õpilastes kujundatavad üldpädevused on: 

Vt  gümnaasiumi riiklik õppekava 2. jagu § 4: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011002?leiaKehtiv 

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

moraalinormide ja eetika seisukohast; tajuda, analüüsida ja väärtustada oma seotust teiste 

inimestega, ühiskonnaga, loodusega, oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandiga ning 

nüüdiskultuuri sündmustega; väärtustada kunsti ja loomingut ning kujundada ilumeelt; hinnata 

üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku 

mitmekesisust; teadvustada oma väärtushinnanguid ja arvestada nendega otsuste langetamisel; 

olla salliv ja koostööaldis ning panustada ühiste eesmärkide saavutamisse; 

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

ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ja järgida 

ühiskondlikke väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid; austada erinevate keskkondade, sh 

suhtluskeskkondade reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust, inimõigusi, religioonide ja 

rahvuste omapära; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida 

inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel; suutlikkus 

mõista globaalprobleeme, võtta kaasvastutus nende lahendamise eest; väärtustada ja järgida 

jätkusuutliku arengu põhimõtteid; tunnetada end dialoogivõimelise ühiskonnaliikmena Eesti, 

Euroopa ja kogu maailma kontekstis; 

3) enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata adekvaatselt oma nõrku ja tugevaid 

külgi, arvestada oma võimeid ja võimalusi; analüüsida oma käitumist erinevates olukordades; 

käituda ohutult ja järgida tervislikke eluviise; lahendada oma vaimse ja füüsilise tervisega 

seonduvaid probleeme; käituda inimsuhetes sõltumatult; hankida teavet edasiõppimise ja 

tööleidmise võimaluste kohta, kavandada oma karjääri; 

4) õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda individuaalselt ja rühmas ning hankida 

õppimiseks, hobideks, tervisekäitumiseks ja karjäärivalikuteks vajaminevat teavet; leida 

sobivad teabeallikad ja juhendajad ning kasutada õppimisel nende abi; planeerida õppimist ja 

seda plaani järgida; kasutada erinevaid õpistrateegiaid ja õpitut erinevates olukordades ja 

probleeme lahendades; seostada omandatud teadmisi varemõpituga; analüüsida oma teadmisi ja 

oskusi, motiveeritust ja enesekindlust ning selle põhjal edasiõppimise võimalusi; 

5) suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada emakeeles ja 

iseseisva keelekasutaja tasemel vähemalt kahes võõrkeeles, arvestades olukordi ja mõistes 

suhtluspartnereid ning suhtlemise turvalisust; ennast esitleda, oma seisukohti esitada ja 

põhjendada; lugeda ning eristada ja mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; koostada eri 

liiki tekste, kasutades korrektset viitamist, kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada 

õigekeelsust, kasutada korrektset ja väljendusrikast keelt ning kokkuleppel põhinevat 

suhtlemisviisi; 

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

matemaatikale ja loodusteadustele omast keelt, sümboleid, meetodeid ja mudeleid, lahendades 

erinevaid ülesandeid kõigis elu- ja tegevusvaldkondades; mõista loodusteaduste ja tehnoloogia 

tähtsust ning mõju igapäevaelule, loodusele ja ühiskonnale; mõista teaduse ja tehnoloogiaga 

https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011002?leiaKehtiv


8 

seotud piiranguid ja riske; teha tõenduspõhiseid otsuseid erinevates eluvaldkondades; kasutada 

uusi tehnoloogiaid loovalt ja uuendusmeelselt; 

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

oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi, 

aidata kaasa probleemide lahendamisele; seada eesmärke, koostada lühi- ja pikaajalisi plaane, 

neid tutvustada ja ellu viia; korraldada ühistegevusi ja neist osa võtta, näidata algatusvõimet ja 

vastutada tulemuste eest; reageerida loovalt, uuendusmeelselt ja paindlikult muutustele ning 

võtta arukaid riske; mõelda kriitiliselt ja loovalt, arendada ja hinnata oma ja teiste ideid; 

8) digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas 

ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui kogukondades suheldes; leida ja säilitada 

digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda digitaalses 

sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada 

probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd erinevates 

digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, 

isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja 

väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus. 

1.4.8 Valdkonnapädevused 

1.4.8.1 Lähedase eesmärgiseade ja õppesisuga õppeained moodustavad ainevaldkonna. 

Ainevaldkonna õppeainete õpetamise üldise eesmärgina näeme õpilastes eakohase 

valdkonnapädevuse kujundamist,  mida toetavad  õppeainete eesmärgid ja õpitulemused. 

Valdkonnapädevuste kirjeldused  on esitatud ainevaldkondade kavades.  

1.4.8.2 Ainevaldkonna õppeainete õpetamise peamine eesmärk on vastava valdkonnapädevuse 

kujundamine.  

1.4.8.3 Valdkonnapädevuste kujunemist ning gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärkide saavutamist 

toetavad ainekavades esitatud õpitulemused, lõiming teiste ainevaldkondade õppeainetega 

ning tunni- ja kooliväline tegevus. 

1.4.8.4 Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu teiste 

ainevaldkondade õppeainetega ning tunni- ja koolivälise tegevusega.  Lõiming toetab 

õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist.  Lõimingu saavutamine toimub  õppekava 

arenduse,  koolisiseste projektide, õpetajate koostööd ning õppe- ja kasvatustegevuse 

planeerimise käigus. 

 

1.5 Õpikäsitus ja õpikeskkonna loomine 

Vt gümnaasiumi riiklik õppekava jagu 3 https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011002?leiaKehtiv 

 

 
  

https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011002?leiaKehtiv
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2. PEATÜKK: Õppekorraldus 

 

2.1 Ainevaldkonnad ja õppeained.  

Vt  gümnaasiumi riiklik õppekava jagu 4 § 8. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011002?leiaKehtiv 

 

2.2 Kohustuslikud õppeained ja valikkursused Kadrina Keskkoolis 

2.2.1 Keel ja kirjandus: 

1) eesti keel – 6 kursust  

2) kirjandus – 5 kursust+1 kursus „Kirjandus ja ühiskond“ 

3) „Teksti- ja lugemisõpetus“ -  3 kursust 

 
2.2.2 Võõrkeeled: 

2) B1 keeleoskustasemel võõrkeel, vene või saksa keel – 5 kursust +4 kursust; 

3) B2 keeleoskustasemel võõrkeel, üldjuhul inglise keel  – 5 kursust +7 kursust  

 

2.2.3 Matemaatika: 

1) kitsas matemaatika – 8 + 4 kursust kohustuslike kursuste süvendatud läbimiseks: 

 „Arvuhulgad ja avaldised. Võrrandid ja võrratused” 

 „Funktsioonid II“ 

 „Stereomeetria” 

  „Matemaatika rakendused“ 

2) lai matemaatika – 14 +1 „Matemaatika rakendused“ 

      
2.2.4 Loodusained: 

1) bioloogia – 4 + 1 kursus „Ökoloogia ja keskkonnakaitse“ 

2) geograafia (loodusgeograafia) – 2 kursust 

3) keemia – 3 kursust 

4) füüsika – 5 kursust  

 

2.2.5 Sotsiaalained: 

1) ajalugu – 6 kursust 

2) ühiskonnaõpetus – 2 kursust 

3) inimeseõpetus – 1 kursus 

4) geograafia (inimgeograafia) – 1 kursus 

 

2.2.6 Kunstiained: 

1) muusika – 3 kursust 

2) kunst – 2 kursust 

 

2.2.7 Kehaline kasvatus: kehaline kasvatus – 5 kursust 

2.2.8 Valikkursus „Praktilise ja uurimistöö alused“ 

2.2.9 Praktiline või uurimistöö. 

 
2.3 Läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted, lõimingu põhimõtted 

  Vt  gümnaasiumi riiklik õppekava jagu 4 § 10 

https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011002?leiaKehti 

2.3.1 Läbivad teemad on üld- ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu 

vahendiks ning arvestame nendega koolikeskkonna kujundamisel. Läbivad teemad on 

https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011002?leiaKehti
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aineülesed ja ühiskonnas tähtsustatud ning võimaldavad luua ettekujutuse ühiskonna kui 

terviku arengust, toetades õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates olukordades rakendada. 

2.3.2 Läbivad teemad koolikeskkonnas ja õppekasvatustöös 

2.3.2.1 Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Tegevuste, hoiakute, väärtushinnangutega  

taotleme õpilase kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle 

muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, 

sealhulgas tegema mõistlikke kutsevalikuid. Selleks teeme järgmist: 

 

 Lõimimine  tunni teema, tegevuse ning huvitegevusega. 

 Valikaine „Karjääriõpetus“. 

 Valikained Politseiõpe, Päästeõpe, Meediaõpe - vastavate elukutsete tutvustamine. 

 Valikaine  „Õppides õppima“. 

 Karjääri- ja kutsenõustamine.  

 Kohtumised erinevate erialade esindajatega. 

 Ainenädalad, mida korraldavad ainekomisjonid. 

 „Tagasi kooli!“ – kohtumised vilistlastega. 

 Kohtumine „värskete“ vilistlaste - eelmise õppeaasta 12. klassi õpilastega. 

 Osalemine projektides „Hea õpetaja kuu“. 

 Õpetajate päeva tähistamine. 

 Teaduspäeva  tähistamine. 

 Ülekoolilised õpilaskonverentsid. 

 Õppekäigud ja õppepäevad. 

 Uurimis- ja praktiliste tööde teostamine. 

 Kursuse  „Uurimistöö ja praktilise töö koostamine ja vormistamine“ läbiviimine 

keskkooliõpilastele. 

 Eneseanalüüsi oskuse kujundamine, tagasiside andmine tundides, tunnivälises 

tegevuses, arenguvestlustel. 

 Uurimis-  ja praktiliste tööde teostamine vastavatel teemadel. 

 Õpetajate täiendkoolitus vastavatel teemadel. 

2.3.2.2 Keskkond ja jätkusuutlik areng. Tegevuste, hoiakute, väärtushinnangutega  taotleme 

õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks 

inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis 

leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele. Selleks teeme järgmist: 

 Sidumine tunni teema, tegevuse ning huvitegevusega. 

 LOTE suuna arendustegevus. 

 Osalemine projektides sh BSP projekt.  

 Koostöö  RMK Sagadi Looduskooliga, Eesti Maaülikooliga, Jääaja  

Keskusega,  Neeruti Seltsiga. 

 Õpilaskonverentsid ja keskkonnaalased õpitoad. 

 Uurimis- ja praktiliste tööde teostamine vastavatel teemadel. 

 Õpetajate täiendkoolitus vastavatel teemadel. 

2.3.2.3 Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Tegevuste, hoiakute, väärtushinnangutega  taotleme 

õpilase kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes 

mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, 

tunneb end ühiskonnaliikmena ning toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele 

ja arengusuundadele. Selleks teeme järgmist: 

 Sidumine tunni teema, tegevuse ning huvitegevusega. 

 Uurimis-ja praktiliste tööde  teostamine. 

 Heategevuslaat „Jõulurõõmu Undlasse!“. 
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 Osalemine Lääne-Viru Noortekogu töös. 

 Osalemine Eesti Õpilasesinduste Liidu töös. 

 Osalemine projektitöös. 

 Õpetajate täiendkoolitus vastavatel teemadel. 

2.3.2.4 Kultuuriline identiteet. Tegevuste, hoiakute, väärtushinnangutega  taotleme õpilase 

kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja 

käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus 

kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab 

omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis. Selleks 

teeme järgmist: 

 Sidumine tunni teema, tegevuse ning huvitegevusega. 

 Koostöö ja õpilaste annete arendamine Kunstide koolis. 

 HUSO suuna arendustegevus. 

 Erasmus+ projektides osalemine. 

 eTwinning erinevad projektid. 

 Õpilasvahetus Eesti koolidega, Heikendorfi kooliga Saksamaal ja ........... kooliga 

Soomes, 

 Sõprusfestivalid Läti ja Leeduga. 

 Kadrina kultuuriloolise  lugemiku täiustamine. 

 Emakeelepäeva tähistamine ja osalemine projektis Keeletegu. 

 Kooli aastapäevade tähistamine. 

 Näituste ja teatrietenduste ühiskülastused. 

 Uurimis- ja praktiliste tööde  teostamine vastavatel teemadel. 

 Õpetajate täiendkoolitus vastavatel teemadel. 

2.3.2.5 Teabekeskkond. Tegevuste, hoiakute, väärtushinnangutega  taotleme õpilase kujunemist 

teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda 

kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud 

kommunikatsioonieetika järgi. Selleks teeme järgmist: 

 Sidumine tunni teema, tegevuse ning huvitegevusega (info otsimine ja kasutamine, 

õppima õppimine). 

 Raamatukogutöö. 

 Teave e-päevikus, kooli kodulehel, seintel ja infoekraanil. 

 Uurimis- ja praktiliste tööde  teostamine vastavatel teemadel. 

 Meediaõpetuse valikaine. 

 Õpetajate täiendkoolitus vastavatel teemadel. 

2.3.2.6 Tehnoloogia ja innovatsioon. Tegevuste, hoiakute, väärtushinnangutega taotleme õpilase 

kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks 

inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas. 

Selleks teeme järgmist: 

 Sidumine tunni teema, tegevuse ning huvitegevusega. 

 RETE ja LOTE suuna arendustegevus. 

 CADrina üritus. 

 Tartu Ülikooli innovatsioonikooli sõbra staatuses tegutsemine.  

 Koostöö TÜ Narva Kolledži ja TTÜga. 

 Koostöö kohalike ettevõtetega. 

 Koostöö Targa Majaga Rakveres. 

 Leiutamis-, tehnoloogia ja teaduspäev. 

 Uurimis- ja praktiliste tööde  teostamine vastavatel teemadel. 
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 Õpetajate täiendkoolitus vastavatel teemadel. 

2.3.2.7 Tervis ja ohutus.  Tegevuste, hoiakute, väärtushinnangutega  taotleme õpilase kujunemist 

vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on 

võimeline järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava 

turvalise keskkonna kujundamisele. Selleks teeme järgmist: 

 Sidumine tunni teema, tegevuse ning huvitegevusega. 

 Osalemine sportlikus tunnivälises tegevuses.  

 Koostöö  kooli söökla ja puhvetiga.  

 Projektides osalemine.    

 Uurimis- ja praktiliste tööde  teostamine vastavatel teemadel. 

 Õpetajate täiendkoolitus vastavatel teemadel. 

 Evakueerimisõppus ja käitumisõpetus muu ohu korral. 

 

2.3.2.8 Väärtused ja kõlblus. Tegevuste, hoiakute, väärtushinnangutega  taotleme õpilase 

kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja 

kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid 

eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires. Selleks teeme järgmist: 

 Sidumine tunni teema, tegevuse ning huvitegevusega. 

 Kooli väärtuste puu visualiseerimine (kooli seinal ja kabinettides) ning mõtestamine 

kogu kooli õppekasvatustegevuses  sh klassijuhatajatöös. 

 Kooli väärtustel põhineva õppijate motivatsiooni- ja tunnustussüsteemi 

rakendamine. 

 Õpilastööde (praktilised tööd, uurimistööd) eksponeerimine/ 

esitlemine/tutvustamine/säilitamine  kooliperele ja laiemale   avalikkusele. 

 Õpilaste huvitegevusse  suunamine ja osalemise jälgimine, tunnustamine. 

 Nõude: pidulikul üritusel pidulik riietus! järgimine. 

 Uurimis- ja praktiliste tööde  teostamine vastavatel teemadel. 

 Osalemine projektitöös. 

 Õpetajate täiendkoolitus vastavatel teemadel. 

 

2.4 Üldpädevuste kujundamine, kooli väärtused,  lõiming ja õppekeskkonna mitmekesistamine 

2.4.1 Üldpädevuste kujundamise lähtekohad 

2.4.1.1 Tuginedes kooli väärtustele, lähtudes üldpädevustest (riikliku õppekava paragrahv 14)  ja 

läbivatest teemadest (riikliku õppekava paragrahv 4),  mitmekesistame  õppekeskkonda ja  

korraldame õpet ja ning õpetajate koostööd lõimingu saavutamiseks. See võimaldab aineülest 

käsitlust, täpsustab pädevusi, toob välja erinevate õppeainete ühised  probleemid ja sisulise 

ühisosa.  
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2.4.2 Üldpädevused, läbivad teemad, kooli väärtused omavahelises seoses 

Üldpädevused   
on aineülesed ja 
kujunevad läbi kõigi 

õppetegevuste, tunni- ja 

koolivälises tegevuses ning kodu 

ja kooli koostöös. 

Läbivad  teemad on aineülesed, üld- ja 

valdkonnapädevuste, õppeainete ja 

ainevaldkondade lõimingu vahend. 

Kooli väärtused  
Kultuuri- ja väärtuspädevus Kultuuriline  identiteet  

Väärtused ja kõlblus 

Kodanikualgatus  ja ettevõtlikkus 

Ausus ja õiglus 

 

Sallivus ja tolerantsus 

 

Lugupidamine oma pere, kooli, kodupaiga, isamaa ja 

emakeele vastu 

 

Loovus  

Sotsiaalne ja kodanikupädevus 

 
Keskkond  ja jätkusuutlik areng 

Tervis  ja ohutus  

Väärtused ja kõlblus 

Tehnoloogia  ja innovatsioon 

Kodanikualgatus  ja ettevõtlikkus 

Lugupidamine oma pere, kooli, kodupaiga, isamaa ja 

emakeele vastu 

 

Keskkonnateadlikkus 

 

Ausus ja õiglus 

 

Sallivus ja tolerantsus 

 

Enesemääratluspädevus 
Kultuuriline  identiteet  

Tervis  ja ohutus   

Väärtused ja kõlblus 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine 

 

Individuaalsus ja eripära 

 

Ausus ja õiglus 

 

Enesearendamine ja innovaatilisus 

 

Sallivus ja tolerantsus 

 

Lugupidamine oma pere, kooli, kodupaiga, isamaa ja 

emakeele vastu 

 

Väärtuste puu
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Elurõõm ja terved eluviisid 

Õpipädevus Elukestev õpe ja karjääri planeerimine 

Tehnoloogia  ja innovatsioon 

Teabekeskkond  

Õppimistahe ja töökus 

 

Loovus  

 

Individuaalsus ja eripära 

 

Individuaalsus ja eripära 

 

Ausus ja õiglus  

 Suhtluspädevus  Teabekeskkond  

Väärtused ja kõlblus 

Tehnoloogia  ja innovatsioon 

Hoolivus ja viisakus 

 

Sallivus ja tolerantsus 

 

Ausus ja õiglus 

 

Individuaalsus ja eripära 

 

Lugupidamine oma pere, kooli, kodupaiga, isamaa ja 

emakeele vastu 

 

Enesearendamine ja innovaatilisus 

Matemaatika-,  loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalane pädevus 
Tehnoloogia  ja innovatsioon 

Väärtused ja kõlblus 

Teabekeskkond  

Enesearendamine ja innovaatilisus 

 

Individuaalsus ja eripära 

 

Õppimistahe ja töökus 

 

Loovus  

 

Keskkonnateadlikkus 

Ettevõtlikkuspädevus Kodanikualgatus  ja ettevõtlikkus 

Tehnoloogia  ja innovatsioon 

 

Elurõõm ja terved eluviisid 

Loovus  

Enesearendamine ja innovaatilisus 
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Õppimistahe ja töökus 

Ausus ja õiglus 

Digipädevus     Teabekeskkond 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine 

Tehnoloogia  ja innovatsioon 

Väärtused ja kõlblus 

 

Õppimistahe ja töökus 

Loovus  

Enesearendamine ja innovaatilisus 

Ausus ja õiglus 

 

 
2.4.3 Lõiming ja õppekeskkonna mitmekesistamine 

Lõiming Lõiming toetab õpilaste üld- ja 

valdkonnapädevuste, väärtuste ning terviklike teadmiste, 

oskuste ja hoiakute ning seoste loomise suutlikkuse 

kujunemist.   

Õppekeskkonna  mitmekesistamine  
Eesmärgiks on kõigi tegevuste LÕIMING üldpädevuste ning väärtuste 

kujunemiseks. 

1.Õpikeskkonna  korralduses –  kooli vaimse, sotsiaalse ja 

füüsilise õpikeskkonna kujundamisel on eesmärgiks kooli 

väärtusi järgides valdkonna- ja üldpädevuste saavutamine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kaasõpilaste, õpetajate ja koolitöötajate eeskuju 

2. Turvaline, arendav õpikeskkond tundides 

3. Kooli  koridorid ja kabinetid kui kasvu- ja arengukeskkond 

4. Õppekäigud   

5. Õppepäevad koolis ja väljaspool kooli 

6. Õuesõpe 

7. Raamatukogu tegevus 

8. Külalislektorid, vilistlastunnid 

9. Aineteülesed, klassidevahelised ja ülekoolilised projektid 

10. Ainenädalad  

11. Teatrikülastused 

12. Õpilasvahetus  

13. Kooli söökla ja puhvet kui teadliku tervisekäitumise edendaja 
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2.Aineõppes – läbivatest teemadest, üldpädevustest ja kooli 

väärtustest  lähtudes   kujundame õppetegevuse ja selle 

tulemused tervikuks lõimingu kaudu, tuues aineõppesse 

sobivad teemakäsitlused, näited ja meetodid. 

 

Õppeainete roll teema õppes on lähtuvalt õppeaine 

taotlustest ja õppesisust erinev, olenevalt sellest, kui tihe on 

ainevaldkonna seos antud teemadega. 

1. Teemade lõimimine mitmesse ainesse. 

2. Näited ja seos eluga. 

3. Sobivate meetodite valik. 

4. Koostöös õigete  lahenduste otsimine ja leidmine 

5. Projektiõpe  

 

3.Valikainete valikul – valikained toetavad meie taotlusi. 

 

1. Õpilasel on õigus ja võimalus teha valikuid, otsustada ja seega võtta 

vastutus. 

2. Õpilastel võimalus arendada oma huvisid ja andeid 
4.Läbivatest teemadest, üldpädevustest või kooli väärtustest 

lähtuvas, õppeaineid lõimivas uurimis- või praktilises töös. 

Õpilasel on õigus ja võimalus teha valikuid, otsustada ja seega võtta vastutus 

oma valiku eest. 

 http://www.kadrina-kool.edu.ee/dokumendid/put_korraldus.pdf 

5.Koostöös   

 õpetajad 

 õpetajad-õpilased 

 kool-kodu 

 sõpruskoolid  

 Kadrina vallavalitsuse, asutuste ja ettevõtetega ning 

teiste kohalike, maakonna ja vabariigi õppe- ja 

kultuuriasutuste ning kodanikeühendustega 

korraldame  õppetööd,  tunnivälist ainealast- ja 

huvitegevust.  

1. Ainekomisjonid koolis  
2. Kadrina Kunstide Koolis õppimine 
3. Spordiklubis Kadrina treeningtegevus 
4. Kadrina vallavalitsuse toetus 
5. Kohalike asutuste ja ettevõtetekülastamine.  
6. Neeruti seltsi koolitused 

7. Sagadi Looduskool, Jääaja Keskuse õppepäevad ja kursused 
 

6.Õppesuundade tunnivälises tegevuses ja 

suunapraktikates ning omavahelises koostöös 

1. Ühised õppekäigud ja projektid 

2. Ühised valikained 
3. Ühisosa suunapraktikates 
4. Suunajuhtide koostöö 

7.Huvitegevuses – üldpädevuste kujundamine, õpilaste 

andekuse ja loovuse arendamine.  

http://www.kadrina-kool.edu.ee/est/oppetoo/huvialaringid 

http://www.kadrina-kool.edu.ee/dokumendid/put_korraldus.pdf
http://www.kadrina-kool.edu.ee/est/oppetoo/huvialaringid
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8. Projektides osalemises  (ainetevahelised, ülekoolilised, 

maakondlikud, üle-eestilised  ja rahvusvahelised 

Erasmus+,).  

http://www.kadrina-kool.edu.ee/est/oppetoo/projektid 

 

9. Kooli traditsioonides kajastuvad kooli väärtused  Kooli aastapäev 

 Ümber Kadrina jooks 

 Spordipäevad ja muu sportlik tegevus  

 Õpilaskonverentsid 

 Teaduspäev  

 Vilistlaspäev 

 Jõulukontserdid 

 Aktused (Vabariigi aastapäev, tarkusepäev, viimane koolikell, lõpuaktus, 

õpilaste tunnustamine jne) 

 Ainenädalad  

 Heategevuslik jõululaat 

 CADrina 

 Õpetajate päev 

 Õpilastööde ja rändnäitused 

 

Si 
10. Töös hariduslike erivajadustega lastega (õpiraskused 

ja andekad) 

 

 Tugisüsteemide koostöö 

 Aineolümpiaadidel, võistlustel osalemine 

 Erinevatel konkurssidel sh Leiutajate konkursil osalemine 
 
http://www.kadrina-kool.edu.ee/dokumendid/opilaste_n6ustamine_ja_6piabi_kord.pdf 

 
10. Tunnustamises – mida hindad, seda väärtusta ja mida 

väärtustad, seda hinda! 

 

 

http://www.kadrina-kool.edu.ee/dokumendid/opilaste_tunnustamise_kord.pdf  

 Olümpiaadivõitjate tunnustamise aktus 

 Tunnustamine  hea ja väga hea õppimise ning meeldiva käitumise eest 

 Tunnustamine huvitegevuses osalemise eest 

 Tunnustamine ainealaste tulemuste eest 

http://www.kadrina-kool.edu.ee/est/oppetoo/projektid
http://www.kadrina-kool.edu.ee/dokumendid/opilaste_n6ustamine_ja_6piabi_kord.pdf
http://www.kadrina-kool.edu.ee/dokumendid/opilaste_tunnustamise_kord.pdf
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14. Õpetajate täienduskoolituses http://www.kadrina-kool.edu.ee/dokumendid/tootajate_taienduskoolituse_kord.pdf 

http://www.kadrina-kool.edu.ee/dokumendid/tootajate_taienduskoolituse_kord.pdf
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2.5 Õppekorralduse alused 

  

2.5.1 Õppe- ja kasvatuse korraldus ja ajakasutus Kadrina Keskkoolis 

2.5.1.1 Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund.  

2.5.1.2 Õpet korraldame ka väljaspool kooli ruume (sealhulgas kooliõues, looduses, 

muuseumides, arhiivides, keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes ja asutustes, 

partnerkoolides- ja kõrgkoolides) ning virtuaalses õpikeskkonnas jms. 

2.5.1.3 Õpilaste arvu korral 34 ja enam viime õpet läbi tasemerühmades, õpilaste arvu korral 

25-34 viime õpet läbi tasemerühmades põhiainetes (eesti keel ja kirjandus, matemaatika) 

ja võõrkeeltes. 

2.5.1.4 Õppe- ja kasvatuseesmärkide täitmist toetab õppekeskkond, kus: 

 õpilaste, õpetajate, kooli juhtkonna ja lastevanemate omavahelised suhted 

põhinevad lugupidamisel ning demokraatial; 

 on olemas õppekava elluviimiseks vajalikud õppevahendid ja -materjalid; 

 järgitakse tervisekaitse- ja ohutusnõudeid;  

 luuakse tingimused õpilase ja õpetaja arenguks; 

 on esteetiliselt kujundatud otstarbeka sisustusega ruumid. 

2.5.1.5 Proovieksamid toimuvad laupäeval või koolivaheajal 

2.5.1.6 Õppepraktika toimub vaheajal või juunis. 

2.5.1.7 Tööpraktika toimub aastaringselt. 

 

2.5.2 Õpilase koormus 

2.5.2.1 Õpilaste miinimum - nädalakoormus on 34 tundi.  

2.5.2.2 Õpilase minimaalne õppekoormus gümnaasiumi jooksul on 102 kursust  (1 kursus on 

35 õppetundi)  

2.5.2.3 Õpilase õppekoormusesse kuuluvad kõik § 9 loetletud kohustuslikud kursused. 

2.5.2.4 Võimaldame  õpilastele lisaks § 9 toodule kohustuslikke suundaloovaid valikkursusi 

järgmiselt: 

Kirjandus  

 Humanitaarsuund:  3 kursust  

1. „Müüt ja kirjandus” 

2. „Draama ja teater”  

3. „Kirjandus ja film“ 

Alates 2013 

1. „Kadrina valla kultuurilugu“  

2.  „Eesti-Soome kultuurisild“ 

3.  „Eesti nüüdiskirjanduse ja eesti keele intertekstuaalsed seosed maailma 

kultuuripärandiga.“ 

 

Erialane inglise keel  

 Reaaltehniline ja  loodusteaduste suund:  

  „Inseneriõppe alused“ - 2 kursust 

 Humanitaarsotsiaal suund: 3kursust: 

1. Paralleelselt  geograafia  valikkursusega „Globaliseeruv maailm“; 

2. Minu kodukoha kultuuriväärtused, inglise keelt kõnelevad maad: Ühendkuningriik; 

3. Inglise keelt kõnelevad maad. Väärtuskasvatus läbi kunsti ja meedia (film, kirjandus, 

kunst, teater, meedia). 

 

Matemaatika  

 Kitsa  matemaatika (8 kursust) 4 valikkursust on ette nähtud  kohustuslike kursuste 

süvendatud läbimiseks: 
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1. „Arvuhulgad ja avaldised. Võrrandid ja võrratused” 

2. „Funktsioonid II“ 

3. „Stereomeetria” 

4. „Matemaatika rakendused“ 

 Laia matemaatika (14kursust) 1valikkursus on ette nähtud  kohustuslike kursuste 

süvendatud läbimiseks. 

1. „Matemaatika rakendused“ 

 

Bioloogia  

  Reaaltehniline ja loodusteaduste suund - „Rakendusbioloogia“  

 

Geograafia  

  Humanitaarsotsiaal suund paralleelselt inglise keelega - „Globaliseeruv maailm“  

  Loodusteaduste suund - „Andmeanalüüs geoteadustes“   

 

Bioloogia, geograafia, keemia ja füüsika 

 Loodusteaduste  suund -   

o Keskkonnaprojektid  

o „Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond“  - 3  kursust  

Füüsika  

 „ Füüsika ja tehnika“ -  reaaltehniline ja  loodusteaduste suund 

 „Teistsugune füüsika“ - loodusteaduste suund 

 

Keemia  

 Loodusteaduste suund - „Keemiliste protsesside seaduspärasused“   

 Reaaltehniline ja loodusteaduste suund - „Elementide  keemia“  

 

Ajalugu  

 Humanitaarsotsiaal suund –  

o „Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat“   

o „Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu“  

o „Kadrina valla kultuurilugu“ (lõimitud kursus kirjandusega – kokku 2kursust)  

 

Kunstiõpetus  

 Humanitaarsotsiaal suund - „Nüüdiskunst ja selle arengusuunad “  

 

Joonestamine 

 Reaaltehniline  ja loodusteaduste suund - „Tehnilise joonestamise algkursus“  

 

 

CAD - joonestamine 

 Reaaltehniline suund - 4 kursust  

 

Tehniline joonestamine  

 Reaaltehniline suund - 1 kursus  

 

Logistika + turunduse ja müügitöö alused + organisatsiooni kultuur ja juhtimise alused  

 Reaaltehniline suund - 1kursus  

 

Loogika  

 Reaaltehniline suund - 0,5 kursust  

 



21 

Arhitektuurne  projekteerimine 

 Reaaltehniline suund - 0,5 kursust  

 

2.5.2.5 Kirjeldatud suundaloovate kursuste hulgas on  nii riiklikus õppekavas kirjeldatud 

valikkursusi kui ka kooli õppekavast ja  eripärast tulenevaid valikkursusi. Viimaseid 

kirjeldame Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).  

2.5.2.6 Võimaldame  lisaks § 11 (4) nimetatud valikkursustele vähemalt 11 kursuse mahus 

valikkursusi, mis arvestavad kooli omapära piirkondlikku ning õpilaste huvisid. 

Nimetatud valikkursuste hulgas on nii riiklikus õppekavas kirjeldatud valikkursusi kui 

ka kooli õppekavast tulenevalt koostatud valikkursusi. Nende valikkursuste õppe  

korraldame vähemalt 10 soovija olemasolul.  

2.5.2.7 Usundiõpetuses ja riigikaitses toimub õpe vastavalt riiklikus õppekavas toodud 

ainekavadele.  

2.5.2.8 Majandus– ja ettevõtlusõpet võimaldame reaaltehnilises suunas lõimitult erinevates 

kohustuslikes ja valikkursustes.  

2.5.2.9 Õpilasel on õigus kokkuleppel kooliga läbida osa õpet teistes õppeasutustes 

(sh huvikoolides).  

2.5.2.10 Lõimitud aine- ja keeleõppe kasutamiseks, kutseõppe läbiviimiseks ja piirkondliku 

eripära või kooli omapära arvestamiseks oleme  sidunud õppeaine kursusi omavahel 

(ajalugu ja kirjandus, inglise keel ja inseneriõpe);  

2.5.2.11 Kooli  hoolekogu nõusolekul muutsime riikliku õppekava kohustuslike õppeainete 

nimistut (96lt 102le) ja sellega seoses tunnijaotusplaani, tagades riikliku õppekava 

õpitulemuste saavutamise. 

 

2.5.3 Õppesuundade kirjeldused ja nende tunnijaotusplaan ning valikkursuste loendid ja 

valimise põhimõtted 

2.5.4 Võimaldame   õppe kolmes õppesuunas: 

 

 Humanitaar - sotsiaalsuund (HUSO) 

 Loodusteaduste suund  (LOTE) 

 Reaaltehniline suund  (RETE) 

2.5.5 Kooli õppekava on laiapõhjaline, et tagada kõigile õpilastele võimalikult tugev 

ettevalmistus kõikides ainevaldkondades. Suuna diferentseerumine  algab  10. klassist. 

2.5.6 Suunavalikut võib õpilane muuta üks kord 10.klassi esimese trimestri jooksul ja vastutab 

ise vajalike kursuste järeletegemise eest. 

 

2.6 Õppesuundade  kirjeldused ja nende tunnijaotusplaan ning valikkursuste loendid ja 

valimise põhimõtted 

2.6.1 Õppesuunad 

1) Humanitaar-sotsiaalsuund (HUSO) Tutvustus 

HS õppesuuna valinud õpilasel on võimalus ennast arendada rohkem nn pehmetel distsipliinidel. 

Õppekavas on lisakursused ajaloos, geograafias, võõrkeeltes ja kirjanduses.  Humanitaar-

sotsiaalsuunda eelistaval õpilasel on sügavam huvi ühiskonnas toimuvate protsesside vastu ning 

ta soovib ennast nendega kursis hoida. Ta  huvitub kultuurist ning armastab lugeda. Tal on huvi 

arendada nii kirjalikku kui suulist eneseväljendusoskust. 

 

Eesti keele, tekstiõpetuse ja kirjanduse kohustuslike ja valikkursuste integreeritud 

õpetamise/õppimise  tulemusel saavad õpilastest tekstistrateegilised lugejad, kes oskavad 

erinevaid lugemisstrateegiaid   kasutades  analüüsida nii ilukirjanduslikke  kui tarbetekste, 

valdavad erinevaid lugemismudeleid, tunnevad maailma ja eesti kirjanduse olulisi  suundumusi, 

teoseid ja autoreid, oskavad ilusas emakeeles kirjutada erinevate funktsioonidega tekste ja 

suhtuvad lugupidavalt emakeelesse ja kultuuri. 

 

http://www.kadrina-kool.edu.ee/oppeplaanid/tutvustus_huso_2015.pdf
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Inglise keele lisakursustel käsitletakse põhjalikumalt inglise keelt kõnelevate maade kultuuri, 

geograafiat ja ajalugu hõlmavaid teemasid, mis arendavad silmaringi ja maailmatunnetust. 

Eneseväljendusoskust arendatakse suuliste ettekannetega ning kirjalikku eneseväljendusoskust 

loovtööde kaudu.  

 

Need, kes on huvitatud  hõimurahva soomlaste kultuurist ja keelest, saavad C-keelena õppida 3 

kursust soome keelt,  mis on   piisav, et toime tulla suhtluses  võimalike tulevaste õpingu-või 

töökaaslastega, sõpradega. Tulevased meditsiini-, juura-ja bioloogitudengitel või vanade keelte ja 

kultuuride huvilistel on võimalik teretutvust teha ladina keelega (1 kursus).  Romaani keelte 

huvilistel on võimalik valida prantsuse või itaalia keel kolmandaks keeleks (3 kursust). 

 

Ajaloos  lisaks kuuele kohustuslikule kursusele õpitakse süvendatult ka tsivilisatsioonide ajalugu 

väljaspool  Euroopat, Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu. Õppides avardub 

õpilaste maailmavaade ja suureneb tolerantsus erinevate kultuuride suhtes ning kursuste läbimine 

annab eelduse jätkata õpinguid filosoofiateaduste valdkonnas (ajalugu, arheoloogia, arhitektuur, 

filosoofia, kunstiteadused, arhiivindus jm). 

 

Kirjanduse ja ajaloo lõimitud kursus „Kadrina valla kultuurilugu“ aitab õpilastel teadvustada, 

väärtustada, talletada ja edasi kanda kodukandi kultuurilist pärimust.  

 

Geograafia õppimisel on üldine rõhuasetus loodusolude, rahvastiku, kultuuri, majanduse ja 

ühiskonna vaheliste seoste mõistmisel. Oluline koht geograafiatundides on aruteludel, 

ajurünnakutel, diskussioonidel ja rollimängudel, et õpilased saaksid väljendada oma isiklikke 

seisukohti ja leida erinevatele globaalsetele ja regionaalsetele probleemidele lahendusi. Palju saab 

olema rühmatööd, aga ka iseseisvat tööd kodus erinevate materjalidega. 

 

Lisaks kohustuslikule HS suuna õppekavale on õpilastel on võimalus valida valikkursuste seast 

lisaks sotsiaalsuunaaineid nagu meedia, psühholoogia, „Õppides loon ennast“.  

 

 Humanitaar-sotsiaalsuund võimaldab õpilastele suundaloovaid valikkursusi (16) järgmiselt: 

 eesti keel ja kirjandus 3 kursust,  

 võõrkeeled: B2 3 kursust, s.h. 1 kursus sotsiaalainete valikust „Globaliseeruv maailm“ 

 ajalugu 2 kursust 

 geograafia 1 kursus 

 kunstiõpetus 1 kursus  

Lisaks sellele võimaldab kool õpilastele sotsiaalainete valikuid vähemalt 6 kursuse ja C 

võõrkeelte õpet 6 kursuse mahus. 

 

2) Loodusteaduste õppesuund (LOTE) Tutvustus 

Loodusteaduste õppesuuna peaks valima õpilane, kes tunneb huvi looduse, keskkonna ja inimese 

vastu, tahab saada seostatud tervikpilti maailmas toimuvatest nähtustest  ja protsessidest.  

Loodusteaduste õppesuuna läbinud õpilane: 

 saab laiapõhjalise  loodusteadusliku hariduse ning oskab märgata ja uurimusliku tegevuse 

kaudu lahendada mitmesuguseid  igapäevaelus ettetulevaid probleeme,  

  oskab olla teadlik tarbija ning teha jätkusuutlikke valikuid oma igapäevases elus, 

 oskab näha inimest kui tervikut ning väärtustab oma tervist, 

 väärtustab teadust ja selle tähtsust ühiskonnale, 

 väärtustab keskkonda kui tervikut, 

 mõistab loodusteaduslike ainete omavahelisi seoseid ja eripära. 

 

Loodusteaduste  õppesuuna  õpilased saavad süvendatult  õppida bioloogiat, keemiat, geograafiat 

ja  füüsikat, lisaks riikliku õppekava  miinimumtundidele õpitakse rohkem ka matemaatikat ning 

http://www.kadrina-kool.edu.ee/oppeplaanid/tutvustus_lote_2015.pdf
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inglise keelt, mis üheskoos  annavad hea ettevalmistuse järgnevateks õpinguteks kõrgkoolides, 

rakenduskõrgkoolides  ja ametikoolides loodusteadustega seotud erialadel: 

 Keskkonnakaitse ja -korraldus, keskkonnatehnoloogia 

 Maastikukaitse, -hooldus ja –arhitektuur 

 Geoloogia, ökoloogia, loodusvarade kasutamine ja kaitse 

 Metsandus (majandus, tööstus) 

 Geenitehnoloogia, biotehnoloogia, meditsiin, farmaatsia, tervisekaitse, psühholoogia, 

füsioteraapia, kosmeetika,  kehakultuur, veterinaaria 

 Bioloogia, keemia, füüsika, geograafia 

 Materjaliteadused, kriminalistika 

 Agronoomia, aiandus, piima- ja lihatehnoloogia, toiduainete tehnoloogia 

 Veemajandus ja hüdrobioloogia 

 Turism 

 Pedagoogika (bioloogia, geograafia, keemia, füüsika, klassiõpetaja, alusharidus) 

Loodusteaduste õppesuunas saavad õpilased planeerida ja teha katseid, vaatlusi, analüüsida 

uurimistulemusi ning osaleda õppekäikudel (looduses, ettevõtetes, ülikoolides jm.), erialasel 

õppepraktikal ning uurimuslikes keskkonnaprojektides (müraprojekt, kodukoha veekogu 

uurimine, Läänemere projekt jt). Nendel teemadel on õpilasel võimalus koostada ka oma 

uurimistööd. 

 

Loodusteaduste õppesuunas õppides saab õpilane mitmekesise  hariduse, mis võimaldab edasi 

õppida lisaks loodusteaduslikele erialadele ka teistes valdkondades. 

 

Loodusteaduste suund  võimaldab õpilastele suundaloovaid valikkursusi (16) järgmiselt: 

 lai matemaatika (12) + 3 kursust 

 füüsika 2 kursust 

 keemia 2 kursust 

 bioloogia 1 kursus  

 geograafia 1 kursus 

 joonestamine 1 kursus 

 erialane inglise keel 2 kursust 

 keskkonnaprojektid 1 kursus 

 „Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond“ 3 kursust  

 

3) Reaaltehniline suund (RETE) Tutvustus 

Reaal-tehnilise suuna eesmärk on viia noored tehnilise kõrghariduse omandamiseni, mis aitab 

kaasa konkurentsivõime parandamisele kohalikul ja rahvusvahelisel tööturul. Sellel suunal 

saadavad teadmised tagavad noortele valmisoleku ja julguse teha edaspidi olulisi valikuid ja 

otsuseid.  

Reaal-tehnilisel suunal õppimine motiveerib ja julgustab noori õppima valdkondades, mis 

eeldavad sügavamaid teadmisi ja oskusi reaalainetes. Gümnaasiumi lõpetaja saab hea 

lähtepositsiooni jätkata õpinguid erinevates kõrgkoolides insenertehnilistel, IT-, majandus- ja 

teistel erialadel. 

 

Reaal-tehniline suund koosneb erinevatest kursustest, mida õpitakse kogu gümnaasiumiastme 

vältel. Lisaks põhikursustele pakub reaaltehniline suund järgmisi suunakursuseid: 

 

Insener-tehnilisi kursuseid õpetavad ja oma praktilisi kogemusi annavad edasi Eesti ettevõtetes 

juhtivatel kohtadel töötavad Kadrina Keskkooli vilistlased. 

 

Praktikad toimuvad Kadrina valla suuremates ettevõtetes (Aru Grupp AS, HeTi Pere OÜ, Flexa 

Eesti AS), kus on kasutusel kaasaegsed tehnoloogiad ja seadmed. Praktikandid saavad ülevaate 

http://www.kadrina-kool.edu.ee/oppeplaanid/tutvustus_rete_2015.pdf
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töökorraldusest ja protsesside juhtimisest, tutvutakse tehnoloogiate ja kasutatavate seadmete 

nõuete ja ohutustehnikaga. 

 

2- nädalane välispraktika toimub Aru Grupp AS-i välispartnerite juures Hollandis, Soomes, 

Inglismaal, Saksamaal. 

 

Reaal-tehnilise suuna eriala edukas lõpetaja saab Tallinna Tehnikaülikooli sisseastumisel ühe 

täiendava konkursi punkti. 

 

Reaaltehniline suund võimaldab õpilastele suundaloovaid valikkursusi (16) järgmiselt: 

 lai matemaatika 12+3 kursust 

 füüsika 1 kursus 

 keemia 1 kursus 

 bioloogia 1 kursus 

 joonestamine 2 kursust 

 erialane inglise keel 2 kursust 

 CAD joonestamine 4 kursust 

 logistika + turunduse ja müügitöö alused 

+ organisatsiooni kultuur ja juhtimise alused 1 kursus 

 loogika 0,5 kursust 

 arhitektuurne projekteerimine 0,5 kursust 
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2.6.2 Kadrina Keskkooli õppekava tunnijaotusplaan õppesuundadele 

Ained  Kohus 

tuslik 

Humanitaar sotsiaalsuund 

HUSO 

Reaaltehniline suund 

RETE 

Loodusteaduste suund 

LOTE 

Emakeel  6        T        A       S        E                                   M     E    R    Ü    H                                  M      A      D 

Kirjandus  6 +3   T        A       S        E                    M     E    R     Ü    H                                                          M      A      D 

Tekstiõpetus  3        T        A        S       E                    M     E    R     Ü    H                    M      A      D 

B1 võõrkeel 9        T        A        S       E                                   M     E    R     Ü    H                                  M     A       D  

B2 võõrkeel  

(inglise keel) 

 

12        T        A        S       E 

+ 2 erialane  

+ 1 Globaliseeruv maailm  

                    M     E    R     Ü    H 

 

+2 erialane Inseneriõppe alused 

                    M     A      D 

 

+ 2 erialane Inseneriõppe alused 

Matemaatika  12 Kitsas -12 Lai -15  

         T        A    S     E                                                 M     E     R    Ü    H                                      M       A     D 

Bioloogia 5  +1 +1 

Geograafia  3 +1  +1 

Keemia  3  +1 +2 

Loodusteadused    + 4  integreeritud kursust 

Füüsika  5  +1 + 2 

Ajalugu 6 + 2    

Ühiskonnaõpetus  2    

Inimeseõpetus 1    

Kunstiõpetus 2 +1    

Joonestamine    +1 joonestamine +1 joonestamine 

Muusikaõpetus  3    

Kehaline kasvatus 5    

CADjoonestamine   4  

Joonestamine   1  

Logistika+turundus

+organisatsiooni  

juhtimine 

  1  

Loogika, ehituslik 

projekteerimine 

  1  

C võõrkeel  6   
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Suunavalikud   10 + 6 kursust =16 kursust 

 

humanitaarsotsiaal suuna õpilased 

õpivad 3kursust soome keelt ja 

3kursust saksa või prantsuse keelt  

 C võõrkeel  a` 2kursust  igal aastal 

= 6 kursust 

13 kursust (kitsa matemaatikaga) 

16 kursust laia matemaatikaga 

 

 

 

 

 

13 kursust (kitsa matemaatikaga) 

16 kursust laia matemaatikaga 

 

 

 

 

 

Kokku  63+20 

=83 

83+16 

       99 

83+13/16 

       96/99 

83+13/16 

       96/99 

Uurimistöö 

 

 Kursus „Praktilise ja uurimistöö alused“ kõigile  

 

100 97/100 97/100 

Õpilase lisavalik  2 kursust, kui õpilane valib kitsa 

matemaatika. Kui  valib laia 

matemaatika, on juba 1kursus 

miinimumist rohkem. 

5 kursust, kui õpilane valib kitsa matemaatika 

2 kursust, kui õpilane valib laia matemaatika 

KOKKU  102 102 102 
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2.6.3 Kadrina Keskkooli õppekava valikkursused  

2.6.3.1 Rühm avatakse 10 õpilase olemasolul.  Lilla värviga on tähistatud kooli poolt 

kirjeldatavad kursused 

Sotsiaalvaldkond 

1. Politseiõpe /10.kl/ 1KURSUS 

2. Päästeõpe /10.kl/ 1KURSUS 

3. Riigikaitse /11.kl/ 2 KURSUST 

1) „Riigikaitse“,  

2)  „Praktiline õpe välilaagris“ 

4. Usundiõpetus 2 KURSUST /10-12.kl./ 

1) „Inimene ja religioon“  

2)  „Eesti usuline maastik“  

5. Meediaõpetus /10, 11kl./ 1 KURSUS pakume üle aasta 

6.Rahvusvaheline projektitöö /10.,11, kl./ 1KURSUS 

7.“Karjääriõpetus“ /11.kl/ 1KURSUS 

8.Filosoofia 2 KURSUST 

1) „Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse“/11.kl./ 

2) „Tänapäeva filosoofilised küsimused“/12.kl./ 

9.  „Õppides loon ennast“ /10.kl./ 

10.Suhtlemispsühholoogia /10.kl/ 1KURSUS 

Humanitaarvaldkond 

1. Ladina keel A1.1. /10.,11.,12.kl./ 1KURSUS  

2. Soome keel A2.1 /10.,11.,12.kl./ 3KURSUST  

3. Prantsuse keel   A1.1. Algajad:     3 KURSUST  

4. Inglise keele riigieksami ettevalmistus 1KURSUS  

5. Saksa keel A.2  /10., 11.kl.,12./ 3 kursust    

6. Praktiline kunst   /10., 11.kl./ 1KURSUS    

Reaalvaldkond  

1. Matemaatika /10.,11.,12.KL./    3 KURSUST 

1. „Majandusmatemaatika elemendid“ 

2. „Planimeetria I. Kolmnurkade ja ringide geomeetria“  

3. „Planimeetria II 

2. Programmeerimine /11.,12.KL/ 2KURSUST 

1. „Rakenduste loomise ja programmeerimise alused I“ 

2. „Rakenduste loomise ja programmeerimise alused II“ 

Tehniline valdkond 

 Joonestamine  /10.kl/ 1KURSUS   

Kehaline kasvatus 

1. „Liikumine välistingimustes“  

2. „Aeroobika“  

3. „Kehatüüp, toitumine ja sellest lähtuv treening“  

4. „Kehalised võimed ja liikumisoskused“.  

5. „Lihastreening/jõusaalitreening  neidudele“ 

6. „Jõu- ja jõusaali treening neidudele“ 
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3. PEATÜKK: Õpilaste teavitamise ja  nõustamise ning karjääriõppe, sh 

karjääriinfo ja nõustamise korraldamine 

 

3.1 Meetmed info ja nõuannete saamise tagamiseks   õpilasele  õppekorralduse  

kohta  

3.1.1 Klassijuhatajatunnid, arenguvestlused 

3.1.2 Kooli koduleht,  arenguvestlused, õpilaskogunemised jms. 

3.1.3 9.klasside õpilaste kohtumine direktori ja õppealajuhatajaga 

„Õppimisvõimalused Kadrina Keskkoolis“. 

3.1.4 9.klasside õpilaste kohtumine keskkooli õppesuundade juhtide ja õpilastega 

3.1.5 Karjäärikoordinaatori tegevus koostöös klassijuhatajate ja suunajuhtidega. 

 

3.2 Tegevused info edasiõppimisvõimaluste ja tööturu üldiste suundumuste 

ning karjääriteenuste (karjääriõpetus, -info või -nõustamine) 

kättesaadavuse tagamiseks õpilastele  

3.2.1 Antud valdkonna teemade käsitlemine (läbiv teema) kõigi ainevaldkondade 

tundides ja tunnivälises tegevuses 

3.2.2 Valikursus Karjääriõpetus 

3.2.3 Valikkursus “ Õppima õppimine“ 

3.2.4 Teeviit (osalemine) 

3.2.5 Kohtumised kooli vilistlastega (veebruar) 

3.2.6 Teaduspäev (aprill) 

3.2.7 Koostöö erinevate noorsoo organisatsioonidega, kes tutvustavad 

edasiõppimisvõimalusi meie riigis ja välismaal  

3.2.8 Karjäärinõustamise ja vastava testimise läbiviimise korraldamine 

(karjäärikoordinaator ja kooli psühholoog) 

3.2.9 Tartu Intellektika (osalemine)    

3.2.10 Kõrgkoolide lahtiste uste päevad 

3.2.11 Ettevõtete külastamine 

3.2.12 Töövarju päev 

3.2.13 Õpetajate päev 

3.2.14 Kohtumised  erinevate elukutsete esindajatega (vilistlastega) koolis. 

3.2.15 Lahtiste uste päev 9.klasside õpilastele gümnaasiumiastme õpikäsitluse ja 

metoodikatega tutvumiseks ainetundides. 

 

 

4. PEATÜKK: Hariduslike erivajadustega õpilaste nõustamine, toetamine, 

arendamine ja õpiabi osutamine 

 

4.1 Põhimõtted 

4.1.1 Kooli õppe-kasvatustöö korralduses peame  silmas erivajadustega/andekus, 

õpiraskus, terviserike, puue, käitumis- ja tundeeluhäire/õpilaste vajadusi. 

4.1.2 Koolis töötab psühholoog ja sotsiaalpedagoog, kes nõustavad vastavalt oma 

pädevusele õpilasi.  

 

4.2 Tegevused õpilaste nõustamiseks ja õpiabi osutamiseks: 

4.2.1 õpilaste arenguvestlused; 

4.2.2 ainealased konsultatsioonid; 

4.2.3 gümnaasiumi õpilaste nõustamine suundade ja valikainete valikul; 

4.2.4 osalemine rahvusvahelistes, vabariiklikes,  maakondlikes ja ülekoolilistes 

projektides; 

4.2.5 osalemine õpilasolümpiaadidel; 
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4.2.6 järelvastamine ja parandustööde sooritamine vastavalt kooli 

hindamisjuhendile; 

4.2.7 teaduskoolis õppivate noorte juhendamine; 

4.2.8 huvitegevus. 

 

4.3 HEV kirjeldus 

Hariduslike erivajadustega on õpilane, kelle andekus, õpiraskused, terviserike, puue, 

käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemal viibimine või kooli õppekeele 

ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, 

õppeprotsessis, õpikeskkonnas (õppevahendid, õpperuumid, suhtluskeel, sealhulgas 

viipekeel või muud alternatiivsed kommunikatsioonid, tugipersonal, spetsiaalse 

ettevalmistusega pedagoogid ja muu selline) või taotletavates õpitulemustes.  

 

4.3.1 Sõltuvalt õpilase hariduslikust erivajadusest võib teha talle muudatusi või 

kohandusi õppeajas, õppe sisus, õppeprotsessis, õpikeskkonnas või 

taotletavates õpitulemustes. Piiratud teovõimega (alla 18 aastase) õpilase puhul 

kaasame nende  muudatuste tegemisse õpilase vanema. Kui muudatuste 

või kohandustega kaasneb nädalakoormuse või õppe intensiivsuse oluline kasv 

või kahanemine võrreldes riikliku või  kooli õppekavaga, koostame 

muudatuste rakendamiseks individuaalse õppekava.  

 

4.3.2 Kui õpilase hariduslik erivajadus ei võimalda riiklikus õppekavas sätestatud 

õpitulemuste saavutamist, koostame õpilasele INDIVIDUAALSE 

ÕPPEKAVA, kus sätestatakse kohandatud nõuded võrreldes riikliku 

õppekavaga. Sellise individuaalse õppekava rakendamine on lubatud üksnes 

eriarsti, logopeedi, eripedagoogi või psühholoogi soovitusel ja maakondliku 

nõustamiskomisjoni otsuse alusel. 

 

4.3.3 Juhendame andekaid õpilasi huvitegevuses, teaduskoolis, aineolümpiaadideks 

valmistumisel. 

 

4.3.4 Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe toetamiseks kasutame tunniressurssi, 

mis ületab RÕK i § 11 lõikes 1 ette nähtud õpilase minimaalset õppekoormust. 

Nii kasutatud tunniressursile vastavaid kursusi ja hindeid ei pea kandma 

lõputunnistusele ning seda ei pea arvestama minimaalse õppekoormuse hulka.  

 

 

5. PEATÜKK: Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted 
  

5.1 Õpetajate tegevuse lähtealused  

5.1.1 kooli väärtused ja õpetaja kui eeskuju, 

5.1.2 teadmine, et õpetamine ja õppimine on väljundipõhised, mille kõrgeim 

õpiväljund on üldpädevused, 

5.1.3 õppekava üldosas kirjeldatud üldpädevused, läbivad teemad ja lõimingu 

põhimõtted,  

5.1.4 ainevaldkonna kirjelduses toodud valdkonnapädevused ning hindamise 

põhimõtted, 

5.1.5 ainekavades määratletud selged õpitulemused. 

 

 

5.2 Ainekomisjonid  

5.2.1 Õpetajad kuuluvad ainevaldkonniti 7 ainekomisjonisse, eraldi komisjoni 

moodustavad I kooliastme õpetajad. 
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5.2.2 I kooliastme õpetajad on esindatud kõikides ainekomisjonides. 

5.2.3 Ainekomisjoni tööd koordineerib ainekomisjoni juht. 

5.2.4 Õppeaasta lõpul esitab ainekomisjoni juht juhtkonnale ainekomisjoni aruande, 

mille koostamiseks viib eelnevalt läbi arenguvestlused oma valdkonna 

õpetajatega. 

  

5.3 Ainekomisjonide  koondis 

5.3.1 Ainekomisjonide koondisesse kuuluvad ainekomisjonide esimehed, kes 

vahendavad teavet, teevad ettepanekuid ja  osalevad õppetöö ja selle 

korraldusega seotud otsuste tegemisel. 

5.3.2 Koondis arutab õppetöö ja selle korraldusega seonduvaid  küsimusi ja teeb 

ettepanekuid õppenõukogule otsuste tegemiseks. 

 

5.4 Töörühmad/komisjonid  

5.4.1 Vastavalt vajadusele moodustame  töögruppe, mis tegelevad kooli 

arendustegevusega või mõne muu hetkel koolis päevakohase õppe-

kasvatustegevuse teemaga. 

 

5.5 Suunajuhid  

5.5.1 Koordineerivad  õpetajate ja õpilaste  koostööd suuna sees ja suundade vahel. 

5.5.2 Tegelevad suunaarendusega, suunapraktikate planeerimise ja korraldusega.  

 

5.6 Õpetaja  töökava 

5.6.1 Õpetajad koostavad oma õpetatavates ainetes töökavad.  

5.6.2 Õpetaja töökava koostamise eesmärgiks on kirjeldada taotletavate 

õpitulemusteni jõudmist.  

5.6.3 Töökava vormi valib õpetaja tulenevalt oma aine spetsiifikast, kuid see 

peab sisaldama kooli õppekava üldosas ja ainekavas esitatu täpsustused, 

arvestades konkreetseid õpilasi, kasutatavat õppekirjandust ja –materjale, 

õpitavaid teemasid, õppesisu, planeeritud kontrolli ja kujundavat hindamist, 

seotust läbivate teemade, üldpädevuste, lõimingu ja kooli väärtustega. 

5.6.4 Õpetaja tutvustab kursuse alguses õpilastele oma töökava õppesisu, 

õpitulemusi, hindamise põhimõtteid ja planeeritud kontrolli 

(arvestuslikud tööd). 
5.6.5 Õpetaja  teeb töökava ja esitab selle juhtkonnale selle õppeperioodi alguses, 

mille kohta töökava koostas. 

5.6.6 Otsustused, mida õpetaja on teinud oma eripära määratledes, kajastuvad 

töökavas õppemeetodite valiku kaudu. 

5.6.7 Õpetajate töö sisukust ja vastavust õppekavale hinnatakse sisekontrolli käigus. 

 

 

  

6. PEATÜKK: Kadrina Keskkooli õppekava koostamise alused, uuendamise ja 

täiendamise kord 

 
6.1 Koostöö  

6.1.1 Kadrina Keskkooli õppekava koostamine ja arendamine eeldab õpilaste ja 

õpetajate; õpetajate ja juhtkonna, kooli hoolekogu; kooli ja lastevanemate, 

kooli omaniku, teiste õppeasutuste ja organisatsioonide koostööd  riikliku 

õppekava üldosa mõtestamisel ja ainekavade koostamisel. 

6.1.2 Kadrina Keskkooli õppekava koostamises ja arendamises kasutame erinevaid 

töövorme. Selles töös osalevad kõik kooli pedagoogilised töötajad. 
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6.2 Vastutus  

6.2.1 Kadrina Keskkooli õppekava koostamise ja arendamise demokraatliku 

korralduse eest vastutab kooli direktor. 

 

 

 

 


