
                                                                                                                                

 

KAIU KOOLI ÕPPEKAVA 

 

Üldosa 

  

1. Kaiu Kool (edasiselt kool) on oma tegutsemisvormilt lasteaed-põhikool 

Kool pakub aludharidust, üldharidust, huviharidust lähtuvalt huvikooli seadusest. 

 

2. Õppeeesmärgid 

 

2.1. Õppeeesmärgid on anda teadmised , oskused ja hioakud, mis võimaldavad teostada 

end isiklikus elus, töös ja ühiskonnas ning toetavad Eesti elu edendamist. 

2.2. Alushariduses - aluse loomine kogu elukestvale õppele 

Põhihariduses - õpilase eakohase tunnetusliku, kõlbelise, füüsiline ja sotsiaalse arengu 

toetaamine ning tervikliku maailmapildi kujunemine. 

Huvihariduses – võimaluste loomine isiksuse mitmekülgseks arenguks ja noore 

kujunemise toetamine hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.  

 

3. Ülesehitus 

 

3.1. Kooli õppekava koosneb 4 osast.  

1) Üldosa 

2) Kooli õppekava koos lihtsustatud õppekavaga (koostatud Põhikooli riikliku õppekava 

ja Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel) 

3) Lasteaia õppekava (koostatud Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel) 

4) Huvihariduse õppekava (koostatud Huviharidusstandardi ja Huvikooli seaduse 

alusel) 

 

4. Õppeaasta kestus 01.09-31.08 

 

5. Kooli õpikeskkond 

 

5.1. Õpikeskkonnana mõistetakse õpilasi ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise 

keskkonna kooslust, milles õpilased arenevad ja õpivad.Õpikeskkond toetab hariduse 

eesmärkide täitmist õpilase arenemiseliseseisvaks ja aktiivseks õppijaks ning kannab 

hariduse alusväärtusi,oma kooli vaimsust ning säilitab ja arendab edasi piirkonna, 

kogukonna ja koolipere traditsioone. 

5.2. Vaimne õpikeskkond. Õppijakeskne laste arengut toetav, koostöine, kõiki arvestav. 

5.3. Sotsiaalne õpikeskkond. Kool on piirkondlik asutus, kus õpivad ja kasvavad valdavalt Kaiu 

piirkonna lapsed.Seega on kooli ülesandeks toimida kogukonnakeskusena. 



5.4. Füüsiline õpikeskkond. Kool paikneb kahes kolmes hoones: koolihooned, nendega kordioriga 

ühendatud lasteaiahoone (koos raamatukoguga),  huvimaja. Kooli on igati kaaseagne 

õpikeskkond nii ruumitsi kui ka vahenditega. 

 

6. Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord  

6.1. Kooli õppekava muutmise algatamine. Kooli õppekava uuendamine või täiendamine 

toimub vajaduspõhiselt taotluse alusel, mis tuleb esitada kooli direktorile kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis koos ettepanekute ja põhjendustega. Kui kooli 

õppekava uuendamise või täiendamise vajadus on tingitud muudatustest õigusaktides, 

siis algatab kooli põhimääruse muutmise kooli direktor.  

6.2. Kooli direktor esitab kooli õppekava uuendamise või täiendamise eelnõu enne 

kehtestamist arvamuse andmiseks hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.     

6.3. Kooli õppekava kehtestamine. Tulenevalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest“ §17 

lõikest 2 kehtestab kooli õppekava kooli direktor käskkirjaga.   

6.4. Kooli õppekava muudatuste avalikustamine. Kool avalikustab kooli õppekava koos 

muudatustega kooli veebilehel. 

  

  

 

  


