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PÄEVAKORD:
Arvamuse avaldamine Tartu Descartes’i Kooli õppekava muutmise kohta.

Tehtud ettepanekut toetasid 11 hoolekogu liiget.
Kooli direktor Jaan Reinson informeeris hoolekogu järgmisest. Tulenevalt Vabariigi Valitsuse
otsusest on mõningad muudatused hindamise korralduses ja põhikooli lõpetamise tingimustes,
mis on tingitud eriolukorrast. Kuna neid tegevusi reguleerib kooli õppekava, siis on vaja teha
õppekavas mõned täiendused. Kuna lisandused on ajutised ja kehtivad ainult sel õppeaastal,
siis lisame õppekava teksti peatüki XI.
Muudatused puudutavad hindamist ja põhikooli lõpetamise tingimusi (kuna lõpueksameid ei
toimu, siis ei arvestata eksamitulemusi ka lõpetamise tingimusena).
Vastavalt kehtivale korrale peab hoolekogu avaldama arvamust õppekava kehtestamisel või
muutmisel. Palun, avaldada oma arvamust vastates antud e-kirjale. Näiteks sõnastuses "olen
tehtud ettepanekutega nõus". Palun vastata 29 maiks.
Tartu Descartes’i Kooli õppekava muutmine tulenevalt eriolukorrast
Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse 5. mai 2020. a määruse nr 32 „Vabariigi Valitsuse
määruste muutmine tulenevalt abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusest
seoses põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ning hindamise korraldusega 2019/2020. ja
2020/2021. õppeaastal“:
Muuta Tartu Descartes'i Kooli õppekava (kehtestatud 19.02.2016. a käskkirja nr 22), lisades
peatüki XI
XI Eriolukorrast tingitud erisused hindamisel ja põhikooli lõpetamisel 2019/2020. õppeaastal

1. Eriolukorrast tingituna kasutatakse 2019/20. õppeaasta III trimestris kooli õppekava
peatüki V punktides 3.2. ja 3.5. kirjeldatust erinevat hindamissüsteemi.
1.1. I kooliastmes (1.–3. kl) III trimestri eest eraldi hinnanguid ei panda. Õpilased saavad
aastahinnangud, mille väljapanemisel arvestatakse kahe esimese trimestri hinnanguid ja
III trimestri õppetöö tulemusi. Aasta kokkuvõttes hinnatakse ka hoolsust ja käitumist.
1.2. II ja III kooliastmes (4.–9. kl) kasutatakse III trimestril mitteeristavat hindamist
kolmel tasemel: A+ (arvestatud pluss), A (arvestatud), MA (mittearvestatud). Hoolsust ja
käitumist ei hinnata. Aastahinded pannakse välja numbriliselt. Aasta kokkuvõttes
hinnatakse ka hoolsust ja käitumist.
2. Põhikooli lõputunnistusele kantakse aastahinded numbriliselt.
3. Eriolukorrast tingituna ei kohaldata põhikooli lõpetamisel peatüki V punktides 4.1. ja
4.2. sätestatut ning põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on
vähemalt „rahuldavad”
4. Õppenõukogu otsusel võib 2019/2020. õppeaastal õpilase või tema seadusliku
esindaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud taotluse põhjal anda
põhikooli lõputunnistuse õpilasele, kelle viimane aastahinne on kuni kahes õppeaines
„nõrk” või „puudulik”.

Otsus:
Hoolekogu on nõus esitatud ettepanekuga Tartu Descartes’i Kooli õppekava muutmiseks..
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