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I Nõuded õpetaja töökavale 
 
Õpetajad koostavad oma töö paremaks planeerimiseks töökavad. 
1. Töökava on dokument, mille alusel toimub õppetöö klassis. Selle koostamine ja 

arendamine kuulub klassiõpetaja ja aineõpetaja pädevusse ning on seotud õpilase IÕK-ga. 

2. Klassiõpetaja ja aineõpetaja kujundavad kooli õppekava alusel välja töökava, mis arvestab 

klassi omapära, õpilaste vaimseid ja füüsilisi võimeid, kooli arengusuunda ja materiaalseid 

ressursse.  

3. Töökava koostamise ning rakendamisega saavad klassi- ja  aineõpetaja endale suuremad 

õigused, aga ka suurema vastutuse õpilaste ja nende vanemate ees. See on koolikultuuri 

teadvustamise protsess.  

4. Aineõpetaja töökavad konkretiseerivad kooli õppekava üldosa ja ainekavasid ainete lõikes 

lähtuvalt õppeaasta tööplaanist, klassis õpilaskonnast. 

5. Töökavad on vormistatud korrektselt(kooli nimi, õpetatav aine, õppeaasta, kuu, klass) ja 

kuude kaupa nädalaplaanina.  

6. Õppesisu on liigendatud ulatuslikumate õppeteemade järgi. Näidatud on olulisemad 

alateemad, käsitletavad põhimõisted, kasutatavad meetodid, õppekirjandus jm õppematerjal. 

7.  Ainetundide õppesisu arvestab võimalusel olustikuõpetuse nädalateemat. 

8.  Töökavas on  märkuste lahter jooksvate hinnangute andmiseks ja tähelepanekud õpilaste 

kohta, mida täidetakse iga nädal.  

9. Töökava märkuste lahtris märgitakse ära individuaaltunnis viibinud õpilased (kõnearendus, 

liikumisravi, muusika/rütmipillid, kunst ja käeline arendus). 

10. Õpetaja töökava õppesisu osas kavandatakse täpselt eesmärgistatud õppeülesanded 

õpilaste igakülgseks arendamiseks. 

11. Õpetaja töökava esitatakse kinnitamiseks direktorile vastavalt kokkulepitud ajakavale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
II Õpetaja töökava esitamise kuupäevad kinnitamiseks 
 
I veerand 

01. september 2008 
29. september 2008 

 
II veerand 

03. november 2008 
01. detsember 2008 

 
III veerand 

05. jaanuar 2009 
02. veebruar 2009 
02. märts 2009 

 
IV veerand 

30. märts 2009 
04. mai 2009 
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