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TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI  

ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS PÕHIKOOLIS 

 

Õpe on korraldatud viisil, kus kõiki õppeaineid õpitakse kogu õppeaasta vältel eristades 

tavapäraseid ainetunde. 

Põhikoolis on järgmised kooliastmed: 

1) I kooliaste – 1.–3. klass; 

2) II kooliaste – 4.–6. klass; 

3) III kooliaste – 7.–9. klass; 

 

I kooliastmes viib läbi õpetust peamiselt klassiõpetaja. 

II kooliastmes toimub üleminek:  

 4. klassis viib läbi õpetust peamiselt klassiõpetaja,  

 5. klassis vahetub klassijuhataja ning õpetust viivad läbi nii aineõpetajad kui ka 

klassiõpetajad, 

 6. klassis viivad õpetust läbi peamiselt aineõpetajad. 

III kooliastmes viivad õpetust läbi aineõpetajad. 

 

Projekt-, õues- ja muuseumiõppeks ning ekskursioonideks ja õppekäikudeks vajalik aeg 

kavandatakse õpetaja töökavas ning kavandatakse kooli kalenderplaanis. 
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TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI  

ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS JA AJAKASUTUS GÜMNAASIUMIS 

 

Gümnaasiumis toimub õpetus 10.–12. klassis. 

Õpilase õppekoormus gümnaasiumi jooksul on 96 kursust (1 kursus on 35 õppetundi). 

Valikkursuste õpe on korraldatud viisil, kus erinevate kursuste õpetamine toimub teatud ajal 

õppeaastas. 

Projekt-, õues- ja muuseumiõppeks ning ekskursioonideks ja õppekäikudeks vajalik aeg 

kavandatakse õpetaja töökavas ning kavandatakse kooli kalenderplaanis. 

Õpilase õppekoormusesse kuuluvad kõik „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ §-s 9 loetletud 

kohustuslikud kursused. 

Kool võimaldab õpilastele valikkursusi valdkonniti vähemalt mahus, mis on sätestatud 

„Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 11 lõikes 4. 

„Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 11 lõikes 4 kirjeldatud ainevaldkondlikes mahtudes on 

nii riiklikus õppekavas kirjeldatud valikkursused kui ka kooli õppekavast tulenevad 

valikkursused. 

Valikkursuste hulgas on nii riiklikus õppekavas kirjeldatud valikkursused kui ka kooli 

õppekavast tulenevad valikkursused. Nende valikkursuste õpe on korraldatud vähemalt 16 

soovija olemasolul. 

Kool võimaldab õppe kahes õppesuunas ning on õppesuuna sees teinud õpilasele 

kohustuslikuks 28 valikkursuse õppe. Õppesuund sisaldab „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ 

§ 11 lõikes 6 käsitletud valikkursusi ning sisaldab valikkursusi vähemalt kahest alljärgnevast 

ainevaldkonnast „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 11 lõikes 4 kindlaksmääratud mahus: 

1) keel ja kirjandus; 

2) võõrkeel; 

3) matemaatika; 

4) loodusained; 

5) sotsiaalained. 

 

Kool viib valikkursusi vajadusel läbi koostöös teiste koolide ja organisatsioonidega, sealhulgas 

kasutades Eesti ja rahvusvahelisi võrgustikke ning infotehnoloogilisi lahendusi. 


