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SILLAMÄE GÜMNAASIUMI
TÄIENDAVA ÕPPETÖÖ KORRALDAMISE KORD
I ÜLDSÄTTED
1.1 Õppeperioodi jooksul omandamata jäänud õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste
omandamise toetamiseks võib õpilase jätta täiendavale õppetööle, mis viiakse läbi pärast
õppeperioodi lõppu.
1.2 Täiendava õppetöö rakendamisel lähtutakse HTM 16.11.2006 määruse nr 41 „Õpilase
hindamise, järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ning klassikursust kordama
jätmise alused, tingimused ja kord“ prg 12 sätetest ja Sillamäe Gümnaasiumi õppekavast (p
8.6).
II TÄIENDAVA ÕPPETÖÖ KORRALDUS

2.1 Gümnaasiumiastme õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu enne
õppeperioodi lõppu.
2.2 Täiendavale õppetööle ei jäeta õpilane, kelle teadmised ja oskused õppeaastal kõikide
õppeainete kursuste eest ning üleminekueksam on hinnatud vähemalt hindega „rahuldav“.
2.3 Täiendavale õppetööle võib jätta 10. ja 11. kl õpilase õppenõukogu otsusega või õpilase
või tema vanema avalduse alusel, et ta omandaks nõutavad teadmised ja oskused
õppeaine(te)s, milles on õpilase õpitulemused hinnatud hindega “puudulik” või “nõrk” või
on jäetud hindamata.
2.4 Täiendavale õppetööle jätmisel arvestab õppenõukogu aineõpetaja arvamusega.
Täiendavale õppetööle jätmisel kavandab aineõpetaja õpilasele õppeplaani, milles püstitab
nõutavad õpitulemused ja koostab kursuse hindamiseks vajaliku(d) testi(d) või
kontrolltöö.
2.5 Üheks täiendava õppetöö ülesandeks õpilaste üldpädevuste arendamine. Aineõpetaja peab
arvestust täiendavast õppetööst osavõtu kohta ja jälgib õpilase hoiakuid ja suhtumist enda
arendamisesse ning annab vastava hinnangu.
2.6 10. ja 11. klassi õpilane, kellel on kolmes või enamas õppeaines ühe õppeaasta lõpus
pooled või üle poolte kursusehinnetest negatiivsed („1“ ja „2“ ) või õpilane ei sooritanud
täiendavat õppetööd kustutatakse kooli nimekirjast.
2.7 Täiendav õppetöö toimub pärast õppeperioodi lõppu kuni 10 õppepäeva jooksul, välja
arvatud juhul, kui õpilane on pikaaegsel ravil. Sellisel juhul toimub täiendav õppetöö
õpetajaga kokkulepitud ajal kuni 30.augustini.

2.8 Täiendavale õppetööle jäetud õpilasele viib õpetaja läbi konsultatsioonid vastavalt
õppeplaanile, et aidata õpilasel omandada õppekavaga ettenähtud teadmised ja oskused
antud õppeaines (kursusel). Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul
juhendamisel spetsiaalseid õppeülesandeid.
2.9 Täiendavale õppetööle jäetud õpilasele koostatud õppeplaani kinnitab õppealajuhataja.
2.10

Täiendava õppetöö plaanist kinnipidamine on aineõpetajale ja õpilasele kohustuslik.

2.11 Täiendava õppetöö kohta teeb aineõpetaja sissekanded e-koolis. Täiendava õppetöö
sooritamisel parandab aineõpetaja e-kooli päevikus vastavad kursusehinded.
2.12 Gümnaasiumi õpilasele, kes ei sooritanud positiivsele hindele täiendava õppetöö, võib
koostada kursuse läbimiseks ja õpilase arengu toetusmeetmena individuaalse õppekava.
2.13 Individuaalse õppekava toetusmeetme määramise osas teeb direktorile ettepaneku
õppenõukogu hiljemalt 30. augustiks.

