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2

ÜLDSÄTTED
1. Hagudi Põhikooli lihtsustatud õppekava (edaspidi LÕK) on kooli lihtsustatud õppe- ja
kasvatustegevuse alusdokument.
2. Kooli LÕKi aluseks on võetud Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava, Põhikooli
riiklik õppekava, Põhikooli ja gümnaasiumiseadus, Hagudi Põhikooli õppekava ja
kooli arengukava.
3. LÕKi ülesanne on toetada õpilaste arengut, arvestades nende erivajadusi. Vajadusel
täidetakse õpilase individuaalse jälgimise kaart.
4. Õppekava koosneb üldosast ja lisadest.
5. Üldosas esitatakse:
1) kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted;
2) läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted;
3) õppe korraldus (tunnijaotusplaanid klassiti; õppekeskkonna mitmekesistamiseks
kavandatud tegevused, sh õppekava rakendamist toetavad tegevused, õppekäigud ja muu
taoline);

4)
5)
6)
7)
8)

hindamise korraldus;
karjääriõppe, sh karjääriinfo ja nõustamise korraldamine
hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted
õpetaja töökava koostamise põhimõtted;
kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord;
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LÕK ÕPPEKAVA ÜLDOSA
ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED
Lihtsustatud õppe korraldamisel lähtutakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 15 lõike 2
alusel kehtestatud põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud põhihariduse alusväärtustest,
õppe- ja kasvatuse eesmärkidest, õppimiskäsitlusest, hindamise põhimõtetest, nõuetest
õpikeskkonnale ning õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldusest, võttes
arvesse õpilaste erisusi ja arenguvajaduste rõhuasetusi.
Kooli põhihariduse alusväärtused ja eripära
Kooli põhihariduse alusväärtused ja eripära on välja toodud Hagudi Põhikooli õppekava
punktis 2.
LÕK üldeesmärgid ja põhimõtted
Hagudi Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgid ja põhimõtted on välja toodud
Hagudi Põhikooli õppekava punktis 3.
Hagudi Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärkide alusel on LÕKi põhieesmärk
korrigeerida erivajadustega õpilase arengut ning aidata kujuneda isiksusel, kes:

tunneb ja järgib kooli kodukorda ja õigusnorme;
tunneb tervislikke eluviise ning püüab neid järgida;
teab loodushoiu peamisi seisukohti ja püüab tegutseda keskkonda säästes;
mõistab töö ja täiendõppe vajalikkust, teeb võimetekohast tööd;
orienteerub iseseisvaks eluks vajalikus lihtsas teabes;
oskab oma tegevust kavandada ja hinnata, tuleb ümbritsevaga võimalikult
iseseisvalt toime;
7) peab lugu iseendast, kodust, perekonnast ja kodumaast;
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Hagudi Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtete alusel on välja toodud LÕKi
põhimõtted:
1) lihtsustatud õppe- ja kasvatustöö korralduses lähtutakse õpilasest, arvestades tema
võimeid ja individuaalset eripära;
2) iga õpilase arengu toetamine
● aluseks võetakse iga õpilase arengutase ja arenguvõimalused,
● vajadusel koostatakse õpilasele individuaalne õppekava, kas vähendatud
või kõrgendatud nõudmistega teatud õppeainetes.
3) õpilasi suunatakse omandama sotsiaalseid kogemusi
● koostöös;
● eeskuju järgi;
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● näidise põhjal;
● sõnalise selgituse alusel;
4) erilist tähelepanu pööratakse:
● jõukohasusele;
● tegevuste stimuleerimisele;
● toetavale miljööle;
● praktiliste oskuste ja teadmiste omandamisele;
Läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted
Läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted on välja
õppekava punktis 3.3.

toodud Hagudi Põhikooli

Õppekorraldus
Õppekorralduse üldised põhimõtted on välja toodud Hagudi Põhikooli õppekava punktis 4.1.
Õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused, sh õppekava rakendamist
toetavad tegevused, õppekäigud ja muu taoline on välja toodud Hagudi Põhikooli õppekava
punktis 5.
Põhiainete ainekavad on ära toodud lisas aga oskusainetes võtab kool aluseks Põhikooli
lihtsustatud riiklikus õppekavas avaldatud lihtsustatud õppe ainekavad muutmata kujul
( https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/2201/8007/Lisa_1_uus.pdf# )
Tunnijaotusplaan
Hagudi Põhikool tagab LÕK õpilasele õppe vastavalt kooli võimalustele, võttes aluseks
kooliastmele riiklikus LÕK õppekavas esitatud tunnijaotusplaani. Tunnijaotusplaan
koostatakse nädala õppetundide mahus ja kokkuleppel lapsevanemaga. Lapsevanem
allkirjastab kokkuleppe iga õppeaasta algul.
Tunnijaotusplaan on ära toodud lisas 1

Hindamispõhimõtted
Õpilase hindamisel on aluseks võetud Hagudi Põhikooli õppekava hindamisjuhendi osa, kus
on kirjeldatud hindamispõhimõtted 1. – 4. klassis. Põhimõtted on ära toodud Hagudi
Põhikooli õppekava lisas 4.

Karjääriõppe, sh karjääriinfo ja nõustamise korraldamine
Karjääriõppe, sh karjääriinfo ja nõustamise korraldamine on välja toodud Hagudi Põhikooli
õppekava punktis 8.
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Õpilaste ja vanemate nõustamise ja teavitamise korraldus
Õpilaste ja vanemate nõustamise ja teavitamise korraldus on välja toodud Hagudi Põhikooli
õppekava punktis 9.

Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted
Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted on välja
õppekava punktis 10.

toodud Hagudi Põhikooli

Lihtsustatud õppekava uuendamise ja täiendamise kord
Kooli LÕKi kehtestab direktor. LÕKi ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist
arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.
Kooli LÕK uuendatakse ja täiendatakse üks kord õppeaastas. Õppeaasta jooksul õppekava
puudutavad küsimused arutatakse läbi õppenõukogus. Olulised ettepanekud / täiendused /
parandused lisatakse pärast õppenõukogus läbiarutamist augustis õppekavale.
Lisad

Lisa 1. Tunnijaotusplaan
Lisa 2. Ainekavad põhiainetes: 2. klass, 3. klass
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