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Gümnaasiumiastme õpilaste arvude
võrdlus õppeaastate lõikes (01.09.)
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Eesmärgid
 Stuudium on keskkond, mida igapäevaselt kasutan (ka suhtlus)
 Võtan eesmärgiks kõik nõutud asjad tähtajaks ära teha
 Võtan eesmärgiks hinded korras hoida ja saada positiivne
kursusehinne
 Pöördun probleemiga/küsimusega koheselt aineõpetaja/
klassijuhataja/õppejuhi poole
 Haigusnähtudega (köha, nohu) ja haigena kooli ei tule.
Õpin kodus Stuudiumis antud info järgi (tunni- ja kodutöö) ja
teen kõik vajalikud õppeülesanded ära

Õppekorraldus 2021/2022 õppeaastal
Koolivaheajad:

1. vaheaeg

25. oktoober 2021 - 31. oktoober 2021

2.vaheaeg

23. detsember 2021 - 09. jaanuar 2022

3. vaheaeg

28. veebruar 2022 - 6. märts 2022

4. vaheaeg

25. aprill 2022 – 1. mai 2022

5. vaheaeg

14. juuni 2022 - 31. august 2022

Poolaastad
 1. poolaasta 1. september 2021 - 21. jaanuar 2022
1. p-a hinded välja 20. jaanuar 2022 kell 16.00
 2. poolaasta 25. jaanuar 2022 - 13. juuni 2022

2. p-a hinded välja 9. juuni 2022 kell 16.00

Õppekava
 Õppekava jaguneb:
Riikliku õppekava kohustuslikud ained (26-29 kursust
aastas)
Tehnoloogia/ meedia/ spordi suunaained
Suundade valikained (valimine)

Üldised valikained (valimine)

Valikained
 Suuna valikained:
T – robootika
M – fotokursus
 Valikained kõigile:
psühholoogia
retoorika
noortekoor
muu huvitegevus

Spordisuuna valikaine
 Treeningtöö - igal aastal vähemalt 3 kursust (st 3 tundi nädalas)

 Need õpilased, kes treenivad Tartus või mujal, peavad täitma
treeningute päevikut. Selle saab õppejuhilt iga kursuse alguses.
 Õpilane kannab sellele trenni toimumise kuupäevad ja kestvuse

 Kursuse lõpus kirjutab treener kirjaliku tagasiside, paneb
kursusehinde ning allkirja
 Õpilane tagastab treeningute päeviku õppejuhile kursuse lõpus,
selle põhjal kantakse hinne Stuudiumisse.

Kursused
1 kursus = 35 tundi
Kohustuslik 96 kursust gümnaasiumi lõpuks
(96 x 35 = 3360 tundi)

10.,11.,12.kl – iga aasta vähemalt 32 kursust

Kursused ja kursusehinnete väljapanemise ajad
1 kursus (1 tund nädalas)

1. september - 10. juuni

2 kursust (2 tundi nädalas)

1. september - 21. jaanuar
24. jaanuar - 10. juuni

3 kursust (3 tundi nädalas)

1. september - 26. november
29. november - 11. märts
14. märts - 10. juuni

4 kursust ( 4 tundi nädalas)

1. september - 5. november
8. november - 24. jaanuar
25. jaanuar - 4. aprill
5. aprill - 10. juuni

5 kursust (5 tundi nädalas)

1. september - 15. oktoober
18. oktoober - 10. detsember
13. detsember - 18. veebruar
21. veebruar - 14. aprill
18. aprill - 10. juuni

Info kursuse kohta
Kursuse algul annab aineõpetaja Stuudiumis kirjalikul kujul
teada, mida 35 tundi (kursus) hõlmab:

 mis teemasid kursuse jooksul õpitakse
 millised kirjalikud kodutööd (essee, referaat vms) tuleb kursuse
jooksul teha ja mis kuupäevaks esitada
 millised suulised ettekanded/esitlused tuleb kursuse jooksul
teha, kuupäevad
 kontrolltööde teemad ja toimumise ajad
 kuidas toimub hindamine
 kuidas moodustub kursusehinne (arvestatakse ka kohal
käimise protsenti).

Järelvastamine
 Järelvastamine toimub reedeti 7. ja 8. tunni ajal
 Järelvastamisele tuleb registreeruda Stuudiumis
 Puudulikult hinnatud kirjalikku kontrolltööd saab parandada 1 kord

 Kui oled registreerunud ja selgub, et näit. haiguse tõttu ei saa järelvastamisele
minna, tuleb hiljemalt reede hommikul kella 9-ks end maha võtta
 Kui oled registreerunud järelvastamisele, aga ei tule kohale, siis rohkem
võimalust antud tööd teha ei ole
 Peale 10-ndat kuupäeva eelmise kuu töid enam parandada ei saa
 Tunnikontrollide, suuliste vastamiste, kirjandite puudulikke hindeid
parandatakse aineõpetaja juures 10. kuupäevaks. Vastamisaeg tuleb
õpetajaga kokku leppida
 Järelvastamist ei saa teha teiste ainetundide ajal

 Tegemata tööd tähistatakse Stuudiumi päevikus „T“ tähega. Tegemata töö
tuleb järele teha järgmise kuu 10. kuupäevaks. Kui selleks ajaks ei ole tegemata
tööd ära tehtud, muutub „T“ hindeks „1“.

Negatiivse kursusehinde parandamine
 Kui antud kursuse viimane kontrolltöö on puudulik, siis
saab seda kontrolltööd parandada järgmise kuu
10. kuupäevani
 Kui kursusehinne tuleb kokku negatiivne, tuleb
sooritada selles aines kogu kursusematerjali peale
koondtöö (eksam)
 Koondtööle registreerimine toimub õppejuhi juures

Koondtöö tegemise kuupäevad
 Negatiivse kursusehinde parandamiseks tuleb teha koondtöö kogu
kursuse materjali kohta

 Negatiivset kursusehinnet saab parandada üks kord. Kui oled
registreerinud, kuid kohale ei tule, siis rohkem võimalust ei ole
 Koondtöö tegemise kuupäevad:
 neljapäev, 5. jaanuar (3, 4 kursusega aine 1.k. ja 5 kursusega aine 1.k)
 neljapäev, 3. märts (2 kursusega aine 1.k ja 4, 5 kursusega aine 2.k)
 neljapäev, 28. aprill (3 kursusega aine 2.k ja 5 kursusega aine 3.k)

 neljapäev, 27. mai (4 kursusega aine 3.k ja 5 kursusega aine 4.k)
 Juunis hinnatavaid kursusi saab parandada ainult juunis (kuni 16. juuni)

Kursusevõlg, ainevõlg
 Kursusevõlg – 35 tunni kokkuvõttev hinne on negatiivne.
 Ainevõlg – ühes aines üle poole kursustest on negatiivse hindega,
 Ainevõlga ei teki, kui:
 1 kursusega aine – 1 positiivne kursusehinne;
 2 kursusega aine – 2 positiivset kursusehinnet;
 3 kursusega aine – 2 positiivset, 1 negatiivne;
 4 kursusega aine – 3 positiivset, 1 negatiivne;
 5 kursusega aine – 3 positiivset, 2 negatiivset hinnet.

 Et saada järgmisse klassi, võib olla kahes aines ainevõlg.
 Aine viimase kursuse hinne peab olema positiivne
 12. klassi lõpus ei tohi olla ühtegi ainevõlga (ainevõlaga ei saa kooli
lõpetada)

Kodukord
 Oluline dokument, mis reguleerib koolielu (vt kooli kodulehel)
http://lahte.edu.ee/s2/282_553_53_Lahte_UG_kodukord.pdf
Sagedamini päevakorras olevad teemad:
 puudumised (puudumisest teatada klassijuhatajale Stuudiumi, telefoni või e-posti teel)
 telefonide kasutamine
 Koolipäeva jooksul ei tohi õpilane ilma õpetajaga kokku leppimata kasutada
mobiiltelefoni ega muid elektroonilisi vahendeid (p 4.11.)

 riietus
 Õpilane kannab koolis puhast ja korrektset riietust. Õpilane ei kanna dressipükse ja
liigselt keha paljastavaid riideid (p 4.5.)
 Koolis kannab õpilane vahetusjalanõusid (p 4.12.)

Üritused 1. poolaastal
 september - rebaste ristimine (12.kl.)

 24. september – Euroopa keeltepäev
 29. september – spordipäev 4.-12.kl.
 5. oktoober - õpetajate päev (12.kl.)
 14. oktoober – gümnaasiumi matkapäev
 22. oktoober - kooli sünnipäev (tordi meisterdamine ja teatejooks)
 november - sügiskontsert
 14. detsember - jõululaat

 17. detsember - jõuluball (11.kl.)
 23. detsember - jõulukogunemine (10.kl.)
 28. jaanuar – 1. poolaasta kokkuvõte

Kõik olulisemad viited kooli veebilehelt
vajaliku info leidmiseks
http://lahte.edu.ee/Abiks_varskele_gumnasistile_502.htm

Tegusat ja edukat 10. klassi!

