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PAIKUSE KOOLI ÕPPEKAVA 

Paikuse Kooli õppekava kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 17 lg 2, 

Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 määruse nr 1 „Põhikooli riikliku õppekava“ ja Vabariigi 

Valitsuse 27.10.2011 määruse nr 136 „Laste liikluskasvatuse kord“ alusel ja see on koolis 

õpingute (õppe- ja kasvatustegevuse) alusdokument. 

 

1. Kooli väärtused ja eripära 

 

1.1. Missioon 
Paikuse Kooli missiooniks on luua õpikeskkond, kus kõigil on vastavalt oma võimetele 

võimalik kujuneda haritud, loovaks ja empaatiliseks inimeseks, kes teab oma tugevusi, 

oskab luua õpitu vahel seoseid ning saab kogemuse ennast juhtivas õppimises. 

 

1.2. Visioon 
Paikuse Kool tagab õppijatele kaasaegse, mitmekülgselt arendava ning turvalise 

õpikeskkonna, kus järgitakse Eesti hariduse strateegiaid ning tehakse koostööd erinevate 

huvigruppidega. Huvihariduskeskus loob õppijatele mitmekülgsed võimalused huvialadega 

tegelemiseks. 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/123042021010?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/124102011002?dbNotReadOnly=true&RIIGITEATAJA_AADRESS=https%3A%2F%2Fwww.riigiteataja.ee&RIIGITEATAJA_AADRESS_HALDUS=https%3A%2F%2Fwww.riigiteataja.ee
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1.3 Paikuse Koolis on omavahel lõimitud formaalne ja mitteformaalne õpe, kus põhikool 

toetab huvihariduse õpet ja huvihariduse õpe toetab riikliku õppekava õppeaineid.  

 

1.4 Paikuse Kooli tunnijaotusplaani kuuluvad: 

RÕK kohustuslikud õppeained sh liikumisõpetus, tantsuline liikumine ja seltskonnatants;  

huvitunnid; 

LTT (loodus- ja täppisteadus) õppeained sh informaatika;  

majandusõpetus, ettevõtlus- ja karjääriõpe;  

klassijuhatajatund. 

https://pk.edu.ee/meie võimalused 

 

1.5 Paikuse Kooli õpilastel on võimalus pärast õppetunde osaleda erinevates huviringides 

ja kogupäevakoolis. 

Huviringide info: https://pk.edu.ee/huviringid 

Kogupäevakooli info: https://pk.edu.ee/kogupaevakool 

PAI huvihariduskeskuse info: https://pk.edu.ee/pai-huvihariduskeskus 

 

1.6 Paikuse Kooli õpilased osalevad erinevates projektides nii Eestis kui ka välismaal. 

Erasmus+ projektid https://pk.edu.ee/Erasmus+ 

Nordplus Junior projektid https://pk.edu.ee/Nordplus Junior 

Teeme+ projekt https://pk.edu.ee/Teeme+ 

Varaait https://pk.edu.ee/varaait 

Koostööprojektid https://pk.edu.ee/koostooprojektid 

Koolisisesed projektid https://pk.edu.ee/koolisisesed projektid. 

 

2. Õppe- ja kasvatuseesmärgid  

Paikuse Kool lähtub õppe- ja kasvatuseesmärkide seadmisel Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 

määrusest nr 1 “Põhikooli riiklik õppekava“ 2. jagu.  

 

 

https://pk.edu.ee/traditsioonid
https://pk.edu.ee/huviringid
https://pk.edu.ee/kogupaevakool
https://pk.edu.ee/pai-huvihariduskeskus
https://pk.edu.ee/oppesuunad
https://pk.edu.ee/gumnasisti-vari
https://pk.edu.ee/ettevalmistuskursused
https://pk.edu.ee/vajalikud-dokumendid
https://pk.edu.ee/vastuvotu-tingimused-ja-kord
https://pk.edu.ee/vastuvotu-ajakava
https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020?leiaKehtiv
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3. Õppekorraldus  

Tunnijaotusplaan õppeaineti ja klassiti, mis on koostatud „Põhikooli riikliku õppekava“ § 15 

alusel: 

  I ka    

II 

ka    

III 

ka    

Ained RÕK    RÕK    RÕK    

   1 2 3  4 5 6  7 8 9 

Eesti keel 19 7 6  6 11 5 3 3,5 6 2 2 2 

Kirjandus     4  2 2 6 2 2 2 

A-võõrkeel (9.klassis 

tasemerühm paralleelselt 

matemaatikaga) 3  1 2 9 3 3/4 3/4 9 

 

3/4 3 3/3,5 

B-võõrkeel     3   3 9 3 3 3 

Matemaatika 10 4 4 5 13 5 5 5 13 5 4 4,5/4 

Loodusõpetus 

3 1 1 1 7 2 3 2 2 2   

Geograafia         5 1 2 2 

Bioloogia         5 1 2 2 

Inimeseõpetus 2  1 1 2  1 1 2 1 1  
Ajalugu     3  1,5 2 6 2 2 2 

Ühiskond     1   1 2   2 

Keemia         4  2 2 

Füüsika         4  2 2 

Muusika 6 2 2 2 4 2 1 1 3 1 1 1 

Kunst 4,5 1,5 1,5 1,5 3 1 1 1 3 1 1 1 

Töö- ja 

tehnoloogiaõpetus (sh 

joonestamine) 4,5 1,5 1,5 1,5 5 1 2 2 5 2 2 1 

Liikumisõpetus (sh 

tantsimine) 8 2 3 3 8 3 3 2 6 2 2 2 

Maleõpetus    1         
Informaatika   1   1 1   0,5 0,5  
Majandus,ettevõtlus- 

ja karjääriõpe (7. klassis 

inglise keele tasemerühm 

paralleelselt)  1 1 1      1/0   
LTT tund (inglise keele 

tasemerühm paralleelselt)        1/0     

Õpioskused      1,5       

Huvitund 
(inglise keele tasemerühm 

paralleelselt)       1/0      

Klassijuhatajatund      0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 

Ukraina keel ja 

kultuur*             

Kokku PK  20 23 25  25 28 30  30 32 32 

Kokku RÕK  20 23 25  25 28 30  30 32 32 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020?leiaKehtiv
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* PGS prg 21(5) Põhiharidust omandavatele õpilastele, kelle emakeel ei ole õppekeel või 

kes koduses suhtluses räägivad õppekeelest erinevat keelt, mis on vähemalt ühe vanema 

emakeel, korraldab kool keele- ja kultuuriõpet, kui seda soovivad vähemalt kümme sama 

emakeele või koduse suhtluskeelega õpilast. 

3.1. Läbivate teemade ja lõimingu rakendamine 

Läbivate teemade ja lõimingu rakendamine toimub vastavalt Põhikooli riiklikus õppekavas 

sätestatule, võttes aluseks § 5, 7, 14, 15, 20, 24, 26.  

Ainetunniväline läbivate teemade käsitlus ja lõimingud on kajastatud õppeaasta üldtöö- ja 

tegevuste plaanis.  

Ainetunnisisesed läbivate teemade ja ainete vahelised lõimimised on toodud ainekavades 

ja õpetajate personaalsetes töökavades.  

3.2. Valikainete ja võõrkeelte valik 

Paikuse Koolis on A-võõrkeel inglise keel ja B-võõrkeel vene keel.  

A-võõrkeele õpe algab 2. klassist ja B-võõrkeele õpe 6. klassist.  

Inglise keelt on võimalik õppida alates 5. klassist tasemerühmades.  

Omavahel on lõimitud formaalne ja mitteformaalne õpe, kus põhikool toetab huvihariduse 

õpet ja huvihariduse õpe toetab riikliku õppekava õppeaineid.  

Lisaks riiklikus õppekavas olevatele kohustuslikele õppeainetele on Paikuse Kooli õpilasel 

võimalus osaleda erinevates huvitundides https://pk.edu.ee/meie võimalused. 

3.3. Riiklikus õppekavas sätestatud õppeainete nimetustes või õppemahtudes 
tehtud erisused ja erisuste tegemise põhjendused  

Riiklikus õppekavas sätestatud õppeainete nimetustes erisusi ei ole tehtud.  

Kuna Eesti elukestva õppe strateegia 2020 võtmenäitajateks on matemaatiline kirjaoskus ja 

digipädevus ning  Eesti ettevõtluse kasvustrateegias 2014-2020 tuuakse välja reaalainete 

õppe ajakohastamine vajadus põhikoolides, siis pakume Paikuse kooli õpilastele lisatunde 

1. ja 2. kooliastmes, et saavutada õpitulemused, millele hiljem oskuseid, teadmisi ja 

praktikaid juba peale ehitada.  

Paikuse Kool osaleb iga-aastaselt erinevates Eesti- ka kui välisprojektides, millesse on 

kaasatud inglise keelt kõnelevad õpilased üle kogu põhikooli, siis on oluline seda keelt osata 

ja võimalikult varakult õppima hakata. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/123042021010?leiaKehtiv
https://pk.edu.ee/traditsioonid
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4. Õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused, sh õppekava 
rakendamist toetavad tegevused, õppekäigud ja muu taoline 

Kõik õppetegevusega seotud tegevused on kajastatud õppeaasta tegevuste plaanis.  

5. III kooliastme loovtöö teema valiku, juhendamise, töö koostamise ja 
hindamise kord  

III kooliastme loovtöö sooritamise aluseks on dokument “Paikuse Kooli loovtööde 

ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord”.  

6. Õpilaste arengu ja õppimise toetamise ning hindamise korraldus 

Paikuse Kooli õpilaste hindamise aluseks on “Paikuse kooli õpilaste hindamise kord”. 

7. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted, 
tugiteenuste rakendamise kord 

Paikuse kooli õpilaste toetamisel tuginetakse dokumentidele “Paikuse Kooli tuge vajavate 

õpilaste toetamise kord” ja “Paikuse Kooli tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise kord”. 

8. Karjääriteenuste s.o karjääriõppe, karjääriinfo ja -nõustamise 
kättesaadavuse korraldamine 

Karjääriõpe toimub järjepidevalt õppeprotsessi osana kõikides kooliastmetes, lõimituna 

erinevatesse õppeainetesse. 7. klassis on õpilastel ettevõtlus- ja karjääriõpetuse tund, mille 

karjääriosa fookus on karjääri kujundamise pädevuste mudelis välja toodud oskuste 

arendamisel (eneseteadlikkus, võimaluste analüüs, planeerimine ja tegutsemine). 

Paikuse Koolis on määratud karjäärikoordinaator, kes vastutab õpilaste karjääriteenuste 

kättesaadavuse eest. Karjäärikoordinaator pakub ennekõike III kooliastmes, kuid vajadusel 

ka I ja II kooliastmes, erinevaid karjäärialaseid tegevusi, sh karjääriteemalisi 

klassijuhatajatunde, vahendab koostöös erinevate partneritega karjääriinfot ning korraldab 

koostöös Töötukassa ja teiste partneritega karjäärinõustamise võimaluse 9. klassi 

õpilastele. Igal õppeaastal toimuvad erinevatele vanuseastmetele mõeldud e-külalistunnid 

ning vähemalt üks karjääriteemapäev.  

9. Õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus 

Paikuse Kooli 1.-9. klassi õpilastele toimub iganädalaselt klassijuhatajatund, kus 

klassijuhataja edastab vahetut infot koolis toimuva kohta. Õpilastega suhtlemiseks kasutab 

õpetaja eKooli vm digitaalseid keskkondi. Igale Paikuse Kooli õpilasele on loodud kooli 

ametlik e-mailiaadress, kus aineõpetaja ja klassijuhataja informatsiooni edastavad.  

https://pk.edu.ee/sites/pk.edu.ee/files/sisulehed/loovtoode_kaitsmise_kord.pdf
https://pk.edu.ee/sites/pk.edu.ee/files/sisulehed/loovtoode_kaitsmise_kord.pdf
https://pk.edu.ee/sites/pk.edu.ee/files/sisulehed/hindamise_kord_paikuse_k22.pdf
https://pk.edu.ee/sites/pk.edu.ee/files/tuge_vajavate_opilaste_toetamise_kord-3_2.pdf
https://pk.edu.ee/sites/pk.edu.ee/files/tuge_vajavate_opilaste_toetamise_kord-3_2.pdf
https://pk.edu.ee/sites/pk.edu.ee/files/sisulehed/paikuse_pohikooli_tugi-_ja_mojutusmeetmete_rakendamise_kord_.pdf
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Kooli üldteated on lapsevanematele ja õpilastele nähtavad kooli kodulehel. 

Lapsevanematega personaalne suhtlemine ja informatsiooni edastamine toimub läbi eKooli 

keskkonna, e-maili, telefoni teel või vahetult suheldes.  

Klassijuhatajad viivad läbi iga-aastaselt arenguvestlusi, kus osalevad klassijuhataja, õpilane 

ja lapsevanem(ad).  

Paikuse Kooli õpilasel ja lapsevanemal on lisaks võimalus konsulteerida ning vajadusel abi 

saada HEV-koordinaatorilt, sotsiaalnõustajalt või psühholoogiliselt nõustajalt.  

10. Õppeainete õpitulemuste ja õppesisu kirjeldused esitatakse 
ainevaldkonniti ja klassiti 

Õppeainete õpitulemuste ja õppesisu kirjeldused on välja toodud eraldi Paikuse Kooli 

ainekavades, mis tuginevad põhikooli riiklikele ainekavadele.  

11. Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted 

Õpetajate koostöövormideks on aineühenduste ja õpikogukondade koosolekud, 

õppenõukogud, koolitused, infominutid, töökoosolekud jms.  

12. Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord 

Kooli õppekava uuendamine ja täiendamine toimub kooskõlas „Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadusega“ § 17 lg 2.  

Muudatusettepanekuid võivad esitada kooli pidaja, hoolekogu, õppenõukogu, 

aineühendused, õpikogukonnad ja õpilasesindus.  

13. Rakendussätted 

Kooli õppekava on uuendatud 19.08.2022 direktori käskkirjaga nr 1-2/13. 

Alates 01.09.2022 on koolis õpingute (õppe- ja kasvatustegevuse) alusdokumendiks nii 

käesolev kooli õppekava, kui ka „Põhikooli riiklik õppekava“. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410
https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410
https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020?leiaKehtiv

