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Käesoleva õppekava eelnõuga soovitakse Valga Põhikooli õppekava uuendada viies see 

seadusandlusega kooskõlla. Eelnõu avalikustatakse arvamuste avaldamise võimaldamiseks 

muudatuste osas (kollasel taustal).  

Eelnõu muudatuste kohta asjakohast arvamust palume avaldada 10.09.2018 meiliaadressil: 

aive.aruraidsalu@valgapk.edu.ee 

 

Suuremad muudatused on Valga Põhikooli õppekava üldosasse sisse viidud õpilaste arengu ja 

hindamise korralduse ning õpilaste juhendamise ja haridusliku erivajadusega õpilaste 

õppekorralduse põhimõtete ossa seoses seadusemuudatustega ning vajadusega viia kooli 

õppekava vastavusse tegeliku õppetöö ja hindamise korraldusega koolis. 

Valga Põhikoolis lähtuvad ainekavad väljundipõhise õppekava koostamise põhimõtetest ning 

toetavad kujundava hindamise rakendumist koolis. Valga Põhikooli eripäraks on, et lisaks 

numbrilisele hindamisele kasutatakse kõigis põhikooli astmetes ka väljundipõhist sõnalist 

hindamist. Varasemalt kasutati sõnalisi hinnanguid kokkuvõtva hindamisena I kooliastmes. 

Kooli eripäradena on välja toodud kodanikupäev, mille raames viivad ainetunde läbi 

lapsevanemad ja koostööpartnerid, traditsioonilise üritusena on lisatud Hans Eineri 

eestikeelsele koolile pühendatud õpilaskonverents, mida on Valga Põhikool korraldanud juba 

kolmel korral. Omaloominguliste näidendite konkurss jääb üheks kooli traditsiooniliseks 

ürituseks, kuid nime „Sahtlist lavale“ võttis endaga kaasa eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kes 

enam Valga Põhikoolis ei tööta.  

Ujumise algõpetus toimub varasema 24-tunnise mahu asemel 40-tunnises mahus. 

Üldpädevuste kujundamise osasse on tehtud täiendusi vastavalt tegelikule õppetöö 

korraldusele.  

III kooliastme loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise korda 

tehtud muudatused: direktori käskkirjaga ei kinnitata loovtööde teemasid; loovtööd ei hinnata 

hindega, mistõttu antakse õpilasele võimalus korduvaks loovtöö ettevalmistamiseks ja 

kaitsmiseks juhul, kui loovtöö on hinnatud mittesooritatuks. 
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Õpilase arengu ja hindamise korralduse osas on selgelt lahti kirjutatud väljundipõhine 

hindamine, tunnistusel numbriline hindamine koos kirjaliku tagasiside andmisega 

kokkuvõtvate hinnete ja õpiväljundite saavutamise taseme kohta ning igapäevase hindamise 

põhimõtted – lisaks numbrilisele hindamisele kasutatakse igapäevaselt kujundava hindamise 

põhimõtteid arvestavat sõnalist tagasisidet Stuudiumi päevikus hinde kommentaarina. Selgelt 

on lahti kirjutatud, et kujundava hindamise käigus antakse õpilasele igapäevaselt tagasisidet, 

mis toetab õpiväljundite saavutamist õppeperioodi jooksul ning kujundava hindamise eesmärk 

on õppimise toetamine ning õppeprotsessi suunamine ja korrigeerimine enne kokkuvõtvat 

hindamist. Teadmiste ja oskuste hindamise osa all on eraldi välja toodud õppeained, mille 

puhul kasutatakse mitteeristavat hindamist (arvestatud/mittearvestatud) – kooli 

valikõppeained õpioskused ja karjääriõpetus. Töö mittesooritamise tähistamine Stuudiumi 

keskkonnas on viidud vastavusse tegelikkusega. Õpilase tunnustamise osas on lahku viidud 

põhikoolilõpetaja tunnustamine riikliku kiituskirjaga ja kooli kõrgema autasuga. Põhikooli 

lõpetamise osa on täiendatud erisustega, mida kohaldatakse haridusliku erivajadusega ja 

varem välisriigis õppinud õpilasele.  

Õpilaste juhendamise ja tuge vajavate õpilaste õppekorralduse põhimõtete osa on viidud 

vastavusse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatustega 17.02.2018. Muutunud on 

haridusliku erivajadusega õpilase mõiste ning tugisüsteemide jaotus (üldine tugi, tõhustatud 

tugi ja eritugi). Varasemalt olid haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija ehk 

tugikeskuse juhi tööülesanded kooli õppekavas lahti kirjutatud üksikasjalikult. Õppekavasse 

jäävad üldised ülesanded, täpsemad tööülesanded sätestab tugikeskuse juhi tööleping. 

Sotsiaalpedagoogi teenust osutab Valga Põhikoolis koolipidaja, kes määrab täpsed 

sotsiaalpedagoogi tööülesanded. Õpilasnõustaja ja karjäärkioordinaatori ametikohad ning 

tööülesanded pidasime vajalikuks eristada (varasemalt koos), sest neid tööülesandeid võivad 

täita erinevad spetsialistid. Eripedagoog/logopeedi ja psühholoogi ülesanded on viidud 

vastavusse Haridus- ja teadusministri 21.02.2018 määrusega nr 4 „Tugispetsialistide teenuse 

kirjeldus ja teenuse rakendamise kord“. Tugiteenuste osas on lahti kirjutatud praegu kehtiv 

õpilasele toe andmise süsteem ja täiendatud Valga Põhikoolis rakendatavate tugiteenuste 

loetelu. Individuaalse õppekava rakendamise põhimõtted on viidud kooskõlla kehtiva 

põhikooli riikliku õppekavaga. Hariduslike erivajadustega õpilaste klasse enam sellisel kujul 

ei moodustata ning see osa on kooli õppekavast välja jäetud. Täies mahus on välja jäetud 

peatükk 9.5 Tegevused hariduslike erivajadustega õpilastega, sest kolmel tasandil tegevusi 

hariduslike erivajadustega õpilastega enam kehtiv seadusandlus ette ei näe.  


