Jõgeva Põhikooli lihtsustatud õppekava üldosa
Jõgeva Põhikooli (edaspidi JPK) lihtsustatud õppekava on koostatud Vabariigi Valitsuse 16.
detsembril 2010. a. määruse nr 182 “Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava“ (edaspidi
PLRÕK) alusel.
Lihtsustatud õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, milles on välja
toodud kooli eripärast tulenevad valikud PLRÕK raames. Küsimustes, mis ei ole kooli
õppekavas sätestatud, lähtutakse PLRÕKist.
Koolis rakendatakse lihtsustatud õpet õpilastele, kes on nõustamiskomisjonilt saanud vastava
soovituse ja vanem või eestkostja (edaspidi vanem) on sellega nõus. Lihtsustatud õpet
rakendatakse kerge intellektipuudega õpilastele.
Jõgeva Põhikoolis on neile õpilastele avatud 2013.-2014. õppeaastal 6.-9. klass, 2014. -2015.
õppeaastal 7.-9. klass. Lihtsustatud õppel olevale I kooliastme õpilasele, kes õpib klassis, kus
õppetöö toimub põhikooli riikliku õppekava järgi, koostatakse individuaalne õppekava.
(PLRÕK § 5. lg 2)
Õppekavas kirjeldatakse õppetöö üldiseid põhimõtteid, eesmärke, rõhuasetusi ning taotletavaid
õpitulemusi.
Lihtsustatud õppe korraldamisel lähtutakse kooli õppekava üldosas sätestatud õppe- ja
kasvatuse üldistest eesmärkidest, läbivatest teemadest ja nende käsitlemise põhimõtetest,
lõimingu põhimõtetest, ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtetest,
õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse ja hindamise
põhimõtetest ning õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldusest, võttes arvesse
õpilaste arenguvajaduste rõhuasetusi.
Kooli lihtsustatud õppekava koostamisel on arvestatud piirkonna ja kogukonna vajadusi,
õpilase vanemate ja õpilaste soove ning vaimseid ja materiaalseid ressursse. Õppekava
arendamisse kaasatakse kooli õpilased, õpetajad, vanemad ja kooli pidaja esindajad. Kooli
lihtsustatud õppekava koosneb üldosast ja ainekavadest. Ainekavad on koondatud
ainevaldkondade kaupa.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 16. detsembri 2010. a määruse nr 182 Põhikooli lihtsustatud
riiklik õppekava lisale 1 on lihtsustatud õppe põhiülesanne suunata kerge intellektipuudega
õpilase arengut ja aidata tal kujuneda isiksuseks, kes tuleb eluga toime võimalikult iseseisvalt,
teeb võimetekohast tööd, määratleb end oma rahva liikmena ja riigi kodanikuna.

Lihtsustatud õppe rõhuasetused ja väärtuskasvatuse eesmärgid (PLRÕK Lisa 1 punktid
3.5., 3.7.) on järgmised:
6.-7. klass
MINA – MEIE – KODUKOHT – EESTI


Esmase teoreetilise mõtteviisi ja tööharjumuste kujundamine, rollisuhtlemise



teadvustamine.



Suhtlusprobleemide lahendamine.



Viisakas ja reeglikohane käitumine erinevates situatsioonides.

8.-9. klass
MINA – MEIE – EESTI – MAAILM


Sotsialiseerumine ühiskonnas: valmisolek eluks perekonnas, osalemiseks tööturul,



jõukohaseks kutse- ja täiendusõppeks.



Demokraatia põhimõtteid toetava kodaniku kasvatamine.



Sotsiaalsetele normidele vastava käitumisharjumuse ja kokkulepete teel konfliktide
lahendamise oskuse kujundamine.

Lihtsustatud õppes taotletakse järgmiste üldpädevuste saavutamist (PLRÕK Lisa 1 3.6.,
3.8.):
Väärtuspädevus
6.–7. klass


Käitub viisakalt, tunneb kombeid.



Teab inimtegevuse mõju loodusele, hoidub loodust kahjustamast.

8.-9. klass


Järgib ühiselu reegleid kodus, koolis ja väljaspool kooli.



Tunnetab end oma rahvuse liikmena ja Eesti kodanikuna.



Mõistab igapäevaelus ilmnevaid inimese ja keskkonna seoseid.

Sotsiaalne pädevus
6.–7. klass


Hindab objektiivselt kaaslaste käitumist, saab aru iseloomude ja võimete erinevustest.



Lahendab konflikte rahumeelselt.

8.-9. klass


Suhtleb vastavalt olukorrale, arvestab partneriga.



Teab oma peamisi õigusi ja kohustusi, seisab oma õiguste eest, lahendab konflikte
norme arvestades.

Enesemääratluspädevus
6.–7. klass


Tunneb tervisliku eluviisi põhitõdesid ja järgib neid.



Tegutseb vastavalt päevakavale.



Kirjeldab oma praktilist ja vaimset tegevust.



Kirjeldab ja hindab oma käitumist ning korrigeerib seda vajadusel.

8.-9. klass


Mõistab ülesannete õige tõlgendamise ning enesekontrolli tähtsust, kasutab omandatud
töövõtteid.



Hindab õigesti oma võimeid toimetulekuks elus, sh tööturul.

Õpipädevus
6.–7. klass


Täidab õpitud erialal tööülesandeid, kasutab juhendaja abi.



Kasutab õpioskusi ja tuttavaid abivahendeid.



Täidab ülesande, kontrollib ja hindab tulemust.



Oskab märgata oma õpiraskusi, küsib raskuste puhul abi ja kasutab seda.



Mõistab töö vajalikkust.

8.-9. klass


Täidab korrektselt jõukohaseid ülesandeid üksi ja rühmas.



Kasutab jõukohaseid teabevahendeid.



Teeb märkmeid ja koostab tarbekirja.



Teab kutseõppe ja täiendusõppe võimalusi.



Väärtustab praktilist tööd ja on valmis kutseõppeks.

Suhtluspädevus
6.–7. klass


Loeb ladusalt, hangib informatsiooni oma teadmistele vastavast tekstist.



Valdab emakeele grammatikat, kasutab lausekonstruktsioone nende tähendust
arvestades.



Selgitab rahulikult oma seisukohta kaaslastele

8.-9. klass


Loeb, kirjutab ja loob tekste iseseisvaks toimetulekuks vajalikul tasemel.



Esitab oma soove, selgitab oma seisukohti, osaleb arutelus ja arvestab teistega.

Matemaatikapädevus
6.–7. klass


Teeb vaatluse põhjal järeldusi.



Loeb lihtsat plaani, kaarti, tabelit.

8.-9. klass


Eristab vahendeid tarbekeemias ja füüsikas.

Ettevõtlikkuspädevus
6.–7. klass


Valdab omandatud õpitoimingute struktuuri: formuleerib ülesande, kavandab tegevuse.



Täidab ühistegevuses erinevaid ülesandeid, käitub vastavalt rollile.

8.-9. klass


Arvestab rühma huvisid ja isiklikku huvi, peab kinni kokkulepetest, tunneb vastutust
oma tegude eest.



Lahendab lihtsamad eriolukorrad, astub vastu eetiliselt või õiguslikult valedele
ettepanekutele.

Kooli õppeainete nädalatundide arv klassiastmete kaupa lihtsustatud õppes vastavalt PLRÕKi
tunnijaotusplaanile (PLRÕK Lisa 1 punkt 4.6.) on järgmine:
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Õppekorraldus
Lihtsustatud õpet korraldatakse 7.-9. klassis õppeainete kaupa, rakendades õppeainete
lõimimise põhimõtet. Toimuvad ühistunnid 7.-9. klasside õpilastele. Vastavalt õppekavale
toimuvad teatud tunnid eraldi 7.-8. klassile.
Võõrkeelena õpitakse Jõgeva Põhikoolis A võõrkeelena inglise keelt. B võõrkeelt ei ole.
Kehalise kasvatuse tunnid korraldatakse poistele ja tüdrukutele eraldi.

Hindamine ja põhikooli lõpetamine
Lihtsustatud õppes kohaldatakse hindamisel põhikooli riiklikus õppekavas hindamise kohta
sätestatut, aluseks võttes Jõgeva Põhikooli hindamisjuhendit. Täpsustatud on eesti keele
lihtsustatud õppekava hindamisjuhend.
Lihtsustatud õppes väljastatakse õppenõukogu otsuse alusel põhikooli lõputunnistus õpilasele,
kelle viimased aastahinded kõikides õppeainetes on vähemalt „rahuldavad” ning kes on
sooritanud eesti keele ja matemaatika koolieksami ning kooli poolt kohustuslike õppeainete
hulgast valitud õppeaine koolieksami. Kooli valitud eksami õppeaine ja vormi määrab kooli
direktor ning teeb selle põhikoolilõpetajale ja tema seaduslikule esindajale teatavaks hiljemalt
jooksva õppeaasta 1. veebruariks.
Õppenõukogu otsusel võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis esitatud taotluse põhjal anda põhikooli lõputunnistuse ka lihtsustatud
õppes õppivale õpilasele, kellel on „nõrk” või „puudulik” lõpueksamihinne või õppeaine
viimane aastahinne 1-2 õppeaines.

