
ÕPPEKAVA ÜLDOSA 

 

1. Eesmärgid, väljundid ja põhiväärtused  

1.1. Õppe eesmärgid 

Paikuse Huvikool annab õpilastele huviharidust. Õppe- ja kasvatustöö peamisteks 

eesmärkideks on õpilaste võimete avastamine ja kavakindel arendamine seda soodustavas ja 

turvalises keskkonnas. 

1.2. Õpiväljundid 

Paikuse Huvikooli põhiülesanne on olla avatud, individuaalsust väärtustav, koostöövalmis ja 

muutumisvõimeline hariduskeskus Paikuse piirkonnas. 

Õppe- ja kasvatustöö huvikoolis peab aitama kujuneda isiksusel, kes: 

 mõtleb loovalt; 
 oskab oma tegevust eesmärgistada, kavandada ja hinnata; 
 suudab valida, otsustada ja vastutust kanda; 
 oskab teha tööd, on valmis koostööks; 
 mõistab teadmiste ja pidevõppe tähtsust, oskab õppida. 

 

1.3. Põhiväärtused 

 avatus, 

 hoolivus, 

 koostöövalmidus, 

 positiivsus, 

 pühendumus, 

 professionaalsus, 

 loovus, 

 isikupärasus. 

 

2. Õppeainete loend ja kestus (MAHT) 

 

Õppe kestus ei ole piiritletud. Kooli tegemistega võib liituda igal ajal. 

 

Õppe maht esitatakse akadeemilistes tundides (1 akadeemiline tund = 45 minutit). 

Õppetöö maht võib õppeaastate lõikes erineda, sõltudes õpetaja loovast tegutsemisest, grupi 

koosseisust ja muudest tingimustest. 

 

Huviala nimetus Lasteaialapsed 

5-7 

Koolilapsed 

7-13 

Noored 

14-26 

Kunstide keskus 
   

Kunstikool 70 min 70 min 70 

Draama- ja loovusõpe 70 70 70 

Inglise keel 
 

35 
 



Pilliõpe ja nutimuusika 
 

min 70 min 70 

Tehnoloogia ja disain 
 

min 70 min 70 

Showtants 
 

min 35 min 35 

Nutikeskus 
   

Arvutiga kooli 70 
  

Digiloovus 
 

35 
 

Robootika min 35 min 35 min 35 

Scratchimine 
 

70 
 

Äppide loomine 
 

min 35 min 35 

Drooniõpe 
 

35 35 

Videoblogimine 
 

min 70 min 70 

Multimeedium 
  

min 70 

 

Huvialade õppe- ja ainekavad on eraldi dokumendid. 

Õppeaasta on jaotatud kaheks semestriks: 

I semester  september – jaanuar 

II semester  veebruar – mai 

Koolivaheajad on üldhariduskoolides kehtestatud aegadel. 

Täpsed kuupäevad kinnitatakse iga õppeaasta alguses direktori käskkirjaga. 

3. Õppetöö vormid 

Õppetund, õppereis, praktika- või huvilaager, näitusekülastus jms. 

Tavaõpe – kuni 12 last rühmas. 

Individuaalõpe – kuni 6 last rühmas. Rühm on väiksem ja juhendajal on võimalik iga lapsega 

põhjalikumalt tegeleda. 

 

4. Hindamine 

Hindamine on osa kooli õppeprotsessist.  

Hindamise eesmärgid on: 

 anda tagasisidet õpilase õpiedukusest ja toetada tema arengut; 

 motiveerida õpilast sihikindlalt õppima. 

Hindamise põhikriteeriumiks on muutused iga üksiku õppuri arengus nii isiksusena kui ka 

grupitööst osavõtjana. 

Hinnatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja tööpanust huvikooli õppekavas õpetatavate ainete 

omandamisel. 

 

Hindamise kriteeriumid, süsteem, meetodid ja sagedus on kirjeldatud vastava huviala õppe- ja 

ainekavas. Neid tutvustatakse õpilastele õppeaasta alguses. Õpilasel on õigus saada vastavalt 

aineõpetajalt teavet oma õpiedukuse kohta. 

Õpetaja võib hinnata: 

 protsessi (jooksva õppimise või vahetulemuse arvestamine); 

 lõpptulemust. 



Kooliväline hindamine võib toimuda piirkondlikel, riiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel, 

näitustel, ülevaatustel, võistlustel jm. 

Iga õppeaasta lõpul või kooliastme läbimisel antakse õpilastele tunnistused, millel on näidatud 

läbivõetud ained. 

Õppuril on õigus soovi korral katkestada või lõpetada õpingud huvialal enne õppekava täies 

ulatuses läbimist. 

5. Lapsevanema/õppuri nõustamine ja koostöö kooliga 
 

Kool teeb õppuri ja tema lapsevanemaga koostööd selleks, et: 

 tagada info kättesaadavus õppe ja kasvatuse korralduse kohta; 
 teavitada õppurit (või tema lapsevanemat) jooksvalt õppuri arengu, õppeedukuse ja 

koolis toimetuleku kohta; 
 kaasata õppurit (või tema lapsevanemat) koolielu puudutavate otsuste tegemisse ja 

ühisüritustesse; 
 vajadusel nõustada lapsevanemat õppuri arengu toetamises. 

 

Kool viib läbi lastevanemate koosolekuid (vastavalt vajadusele), infotunni (septembris), 

avatud tundide nädala (aprillis) ja küsitlusi. 

 

Koolil on oma koduleht ja sotsiaalmeedias koht jooksva info jagamiseks. Suhtlemine 

vanematega ja teavitamine toimub e-kirjade, kontaktkohtumiste teel ja telefonitsi. 

6. Õppekava ülevaatamine ja muutmine 

Kooli õppekava analüüsitakse ja täiendatakse vastavalt vajadusele kord õppeaasta jooksul 

kooli õppenõukogus. 

 


