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Vastus hoolekogu järelpärimisele 

 

Õpilasesindaja Sander Sõmer juhtis tähelepanu, et arengukavas olev 11. ja 12. klassi 

tunniplaan ei ole vastavuses hetkel kehtiva tunniplaaniga.  

1. Hoolekogule arvamuse avaldamiseks saadetud õppekava ei ole kehtiv tänastele 11. ja 

12. klassi õpilastele. Nendele kehtib õppekava ja tunnijaotusplaan, mis on kinnitatud 

18.06.2015. 

Muutused 10.klassile kehtiva ja kooskõlastamisel oleva õppekavaga on järgmised: 

 

10.klass  

18.06.2015 kinnitatud 

õppekavas kursuste arv 

Veebruar 2017 kinnitatavas 

õppekava kursuste arv 

Märkused 

Keemia 2 kursust  Keemia 1 kursus 1 kursus keemiat liigub  

10. klassist 12. klassi. 

Kursuste arv 

gümnaasiumi lõikes ei 

muutu. 

Füüsika  3 kursust Füüsika 2 kursust 1 kursus jääb vähemaks, 

tagatakse RÕKis٭ nõutud 

arv kursusi gümnaasiumi 

jooksul. 

 

(Ettevõtlus ja sotsiaalteaduste 

suund)  

Inglise keel 4 kursust 

Inglise keel 5 kursust Tagatakse RÕKis nõutud 

arv kursusi gümnaasiumi 

jooksul sh valikud 

 RÕK- Riiklik õppekava ٭

Muus osas eelneva õppekavaga kursuste arv sama. 

 

11. klass ja 12. klass jätkavad neile kehtiva 18.06.2015 kinnitatud õppekavaga. Lisan 

veel, et vana ja uue õppekava erinevus gümnaasiumilõikes seisneb selles, et 2017/2018 

õ.a 11. klassis väheneb 1 kursuse võrra inglise keele ( A võõrkeel)  kooli poolt pakutavate 

kursuste arv ja 2018/2019õ.a 12. klassis väheneb 1 kursuse võrra matemaatika kursuste 

arv. Mõlemal juhul on tagatud kõik RÕKis nõutud kursused, vähendatud on kooli omalt 

poolt lisaks pakutavaid kursusi.  
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2. Hoolekogu liikmel Taivo Esula´l tekkis küsimus, miks me tervik dokumenti uuesti 

loeme, kui me oleme seda jupi haaval eelnevatel koosolekutel käsitlenud. 

Kooli õppekava üldosa on mahukas dokument ja sisaldab väga erinevaid koolielu 

puudutavaid lõike. Selleks, et hoolekogu liikmed ei peaks korraga nii mahukat ja 

erineva suunitlusega teemasid korraga lugema ja hoomama, tegin ühel eelneval 

hoolekogu koosolekul ettepaneku seda teha loogiliste osade kaupa. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

Allkirjastatud digitaalselt 

Marget Privits 


