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Kinnitatud 

Kiviõli I Keskkooli direktori 

13.03.2014.a käskkirjaga nr 1-2/38 

GÜMNAASIUMI PRAKTILISE TÖÖ LÄBIVIIMISE  

JUHEND KIVIÕLI I KESKKOOLIS  

Muudetud  Kiviõli I Keskkooli direktori 09.02.2015.a käskkirjaga nr 1-2/29 

 

 

Alus: Haridus –ja teadusministri 12.10.2011.a määrus nr 62 „ Õpilasuurimuse ja praktilise töö 

ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord“   

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 31 lõike 8 alusel. 

 

Juhendi koostas ja vormistas praktilise töö koostamise töörühm koosseisus: Pilvi Kuurmann, Anu 

Vau, Maria Uuetoa, Helena Kivestu, Heidi Uustalu, Tiina Kilumets ja Kerttu Sepp. ( märts 2014 ) 

 

 

 

1. Praktiline töö. Praktilise töö eesmärk 

1.1. Praktiline töö on õpilase või õpilaste poolt õppekava raames loodud teos, 

õpilasfirma, tehnoloogiline lahendus, õppematerjal või projekt, mis on suunatud 

avalikkusele 

1.2. Praktilise töö eesmärk on väärtustada õpilase teadmisi, oskusi ja huvi loominguliseks 

eneseteostuseks. Praktilise töö valmimise tööprotsess annab õpilasele uusi iseseisva 

töö kogemusi. Juhendaja ülesandeks on õpilase soove, ideid ja võimeid arvesse võttes 

aidata leida sobiv ja teostatav praktiline töö, nõustada ja innustada. 

1.3. Praktilisel tööl võib olla üks või mitu õpilasautorit, kelle panus on selgelt näidatud ja 

eristatav. Kõik autorid peavad osalema praktilise töö esitlemisel. 

1.4. Praktilise töö kaudu arendame järgmisi pädevusi: 

1) oma seotust kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri sündmustega, loomingu 

väärtustamist; VÄÄRTUSPÄDEVUS 

Lisaks Kiviõli I Keskkooli väärtused 

Teadmishimu- „Tahan õppida ja areneda“ 
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Hoolivus- „Austan ennast ja teisi“ 

Koostöö- „Teeme ise, teeme koos“ 

Traditsioonid- „Olen loov ja mitmekülgne“ 

Positiivsus- „Oleme positiivsed“ 

2) suutlikkust ennast teostada, teha erinevates situatsioonides koostööd teiste inimestega; 

SOTSIAALNE PÄDEVUS 

3) suutlikkust mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; 

ENESEMÄÄRATLUSPÄDEVUS 

4) suutlikkust organiseerida õppekeskkonda, kasutada õpitut erinevates kontekstides 

ning probleeme lahendades;  

ÕPIPÄDEVUS 

5) suutlikkust ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, oma seisukohti esitada ja 

põhjendada;  

SUHTLEMISPÄDEVUS 

6) suutlikkust ideid luua ja ellu viia, seada eesmärke ja neid realiseerida, näidata 

initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; 

ETTEVÕTLIKKUSPÄDEVUS 

2. Praktilise töö liigid 

2.1. Loomingulised tööd: loomingulise kava ettevalmistamine ja selle esitamine; 

kirjandus- , kunsti- või muusikateose, filmi, heliplaadi, raamatu vm loomine, leiutis, 

vms; 

2.2. õpilasüritus/projekt: konverentsi, konkursi, kontserdi, näituse, õppekäigu vm 

korraldamine; 

2.3. õppematerjalid: eksami/olümpiaadi kordamisülesannete kogumiku koostamine;  

veebipõhise õpikeskkonna loomine; õppevahendite valmistamine  

(muusikainstrumendid, näitlikud tabelid jne); 

2.4. õpilasfirma: toote või teenuse idee leidmine, äriplaani koostamine, õpilasfirma 

loomine, tegutsemine ja juhtimine; toote müük või teenuse osutamine; 

raamatupidamine; õpilasfirma lõpetamine, lõpparuande koostamine; õpilasfirma 

esitlus hindamiskomisjonile. 
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3. Praktilise töö osad, põhietapid, töö koostamise etapid 

3.1. Praktiline töö koosneb kahest osast: 

1) praktiline töö; 

2) kirjalik kokkuvõte, mis avab praktilise töö tausta, lähtealused ja eesmärgid ning 

kirjeldab kontseptuaalset lahendust, töö aktuaalsust, töö protsessi ja töö tulemust.  

3.2. Praktiline töö on terviklik ja juhendatud protsess, mis koosneb järgmistest 

põhietappidest: 

1) Ettevalmistus. Töö kavandamine. Ideede ja info kogumine, analüüsimine, vormistamine 

ja tegevuse ajaline kavandamine. 

2) Praktilise töö teostamine koos kirjaliku kokkuvõtte koostamisega. 

3) Töö kaitsmine. 

3.3. Praktilise töö koostamise etapid: 

Konkreetsed tähtajad kehtestatakse kooliaasta alguses õppealajuhataja ettepanekul direktori 

käskkirjaga. 

1) teema ja juhendaja valimine; 

2) õpilane esitab avalduse  õppealajuhatajale  Lisa 1: Prakilise töö avaldus; 

3) kalenderplaani koostamine, tööks vajaliku teabe kogumine- läbitöötamine; 

4) vahekaitsmine komisjoni ees, kus õpilane esitab praktilise töö konkreetse 

tegevusplaani;  

5) kirjaliku lühikokkuvõtte viimistlemine, lõplik vormistamine; 

6) praktilisele tööle määrab retensendi vastava ainevaldkonna õppetool; 

7) praktilist tööd tutvustav ülevaade  tuleb esitada retsensendile 1 nädal enne praktilise töö 

esitlust; 

8) õpilane kaitseb praktilist tööd  komisjoni ees , v. a. erandjuhud vastavalt töö 

iseloomule. 
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3.4. Juhendajal on õigus juhendamisest keelduda kolmel juhul: 

1) õpilane ei pea tähtaegadest kinni; 

2) õpilane pole tööd juhendajale näidanud; 

3) õpilane pole korduvalt ilmunud kokkulepitud kohtumistele. 

Ääremärkus: Õpilane on kohustatud leidma endale uue praktilise töö juhendaja, kellega 

koos esitab direktorile üksikasjaliku tegevusplaani konkreetsete kuupäevadega. 

3.5. Õpilasel on õigus juhendajat vahetada. Juhendaja vahetamiseks tuleb esitada avaldus 

õppealajuhatajale ning selgitada põhjusi. Juhendajat saab vahetada kuni 11. klassi 31. 

septembrini. 

4. Praktilise töö kirjaliku osa vormistusnõuded 

4.1. Vormistusnõuded on kehtestatud  “Uurimistöö koostamise juhend Kiviõli I Keskkoolis” 

punktis 6. Vormistus- ja esitusnõuded  ja Lisa 3: Uurimistöö tiitelleht 

 

http://www.k1k.ee/dokumendid/juhendid-ja-korrad 

5. Praktilise töö kaitsmine 

5.1. Kaitsmisele lubatakse ainult tähtajaks teostatud esitatud/läbviidud praktiline töö, mis on 

saanud nõusoleku juhendajalt. Juhendaja lisab allkirja praktilise töö kirjalikule ülevaatele. 

5.2. Praktiliste tööde avalik kaitsmine toimub 5- minutilise suulise ettekandena. 

5.3. Kaitsekõne peab sisaldama: 

1) Töö eesmärk ja valiku põhjendus; 

http://www.k1k.ee/dokumendid/juhendid-ja-korrad
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esitlust tööprotsessist ja valmis praktilisest tööst,  võttes aluseks (Lisa 2: Õpilase 

enesereflektsioon läbi pädevuste (väärtuspädevus, sotsiaalne pädevus, 

enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtlemispädevus ja ettevõtlikkuspädevus) 

2) vastus retsensendi hinnangule. 

5.4. Juhendaja esitab omapoolse hinnangulehe kaitsmiskomisjonile.( Lisa 3: Juhendaja 

hinnang praktilisele tööle) 

5.5. Retsensent esitab omapoolse hinnangulehe kaitsmiskomisjonile. (Lisa 4: Retsensendi 

hinnang praktilisele tööle) 

6. Praktilise töö hindamine 

6.1. Praktilist tööd hindab kaitsmiskomisjon, kuhu kuulub vähemalt 5 inimest. 

Hindamisotsuse vastuvõtmiseks on vaja rohkem kui pool sama hinde toetajat. 

 

6.2. Praktilist tööd hinnatakse 5- pallisüsteemis. Hinne kujuneb juhendaja, retsensendi ja 

kaitsmise hinde keskmisest tulemusest. ( Vt. LISA 3-5) 

6.3. Eksamikomisjoni hindamise aluseks on : 

1) JUHENDAJA HINNANG PRAKTILISELE TÖÖLE (Lisa 3) 

2) RETSENSENDI HINNANG (Lisa 4) 

3) KAITSMINE (Lisa 5) 

6.4. Praktlilise töö kaitsmine ja hinne protokollitakse. 

 

6.5. Kui praktilist tööd on hinnatud mitterahuldava hindega, antakse õpilasele võimalus 

korduvaks praktilise töö ettevalmistamiseks ja kaitsmiseks. Enne esimest riigieksmit peab 

olema praktiline töö, sh. järeltöö kaitstud. 

 



7. Järelkaitsmine 

7.1. Õpilas(t)ele, kelle praktilist tööd hinnati kaitsmisel hindega ,,puudulik“ või ,,nõrk“, 

määratakse kaitsmiskomisjoni ettepanekul direktori käskkirjaga järelkaitsmise aeg. 

7.2. Õpilane, kes pole tähtajaks oma praktilist tööd esitanud, teeb Kiviõli I Keskkooli 

direktorile avalduse, mis sisaldab mõjuvat põhjendust pikenduse saamiseks. Ühtlasi lisab 

uurimistöö autor avaldusele töö käigu konkreetse kuupäevalise ajagraafiku. Ajagraafikul peab 

olema ka juhendaja allkiri. Otsuse põhjuse mõjuvuse üle langetab direktor koos töö juhendaja 

ja õpilase klassijuhatajaga. Mõjuval põhjusel töö esitamata jätmisel saab pikendust taotleda 

üks kord. 

7.3. Praktilise töö mõjuva põhjuseta tähtajaks esitamata jätmisel on töö hindeks ,,1“ (nõrk) 

ning õpilasele määratakse direktori käskkirjaga järelkaitsmise aeg. 

7.4. Tuginedes Kiviõli I Keskkooli hindamisjuhendile p 2.1.3. Järelvastamise ja järeltööde 

hindamise korraldus gümnaasiumis lg 4 hindele ,,nõrk“ või ,,puudulik“ järele vastatud tööd ei 

hinnata kõrgemalt kui hindega ,,4“ (hea ) 
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8. Hinde apelleerimine  

 
8.1. Hinde vaidlustamisel lähtutakse  Kiviõli I Keskkooli hindamisjuhendi punktist 5. 

http://www.k1k.ee/dokumendid/juhendid-ja-korrad 

 

9. Praktilise töö säilitamine 

9.1. Kõik Kiviõli I Keskkoolis tehtud praktiliste tööde kirjalikud kokkuvõtted säilitatakse kooli 

raamatukogus. 

9.2. Hindamisprotokolle säilitatakse. 

http://www.k1k.ee/dokumendid/juhendid-ja-korrad
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Lisa 1: Prakilise töö avaldus  

 
KIVIÕLI I KESKKOOLI ÕPPEALAJUHATAJALE   Nimi: 

         Klass:  

         Meil:  

 

Avaldus praktilise töö teema ja juhendaja kohta 

 

 

TEEMA ja PÕHJENDUS (või selgitav pealkiri) 

 

 

 

 

 

 

EESMÄRGID : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÕPILANE (nimi, kuupäev, allkiri)  

 

 

 

 

 

 

 

JUHENDAJA (nimi, kuupäev, allkiri) 

 
 

 

 

 

 

 

 

RETSENSENT (nimi)  
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Lisa 2: Õpilase enesereflektsioon  läbi pädevuste (väärtuspädevus, sotsiaalne 

pädevus,  enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtlemispädevus ja 

ettevõtlikkuspädevus  

1. Mida tegin 

2. Kuidas läks 

3. Miks läks nii 

4. Mida õppisin 

5. Mida teen järgmine kord teisiti 

Lisa 3: Juhendaja hinnang praktilisele tööle 

JUHENDAJA HINNANG PRAKTILISELE TÖÖLE 

Hinne Mida hinnatakse 

5 Isikupärane väljenduslaad, suurepärased praktilise töö tehnilise teostuse 

oskused, praktilise töö sisu ja vormi hea kooskõla, esteetiliselt korrektne 

vormistus, juhendist lähtuvate nõuete täpne täitmine, koostöö juhendaja 

ja õpilase vahel on olnud väga hea, oskab end väga hästi analüüsida. 

4 Head praktilise töö tehnilise teostuse oskused, praktilise töö sisu ja vormi 

kooskõla, esteetiliselt korrektne vormistus, juhendist lähtuvate nõuete 

täitmine, hea koostöö juhendajaja õpilase vahel, oskab end analüüsida. 

3 Praktilise töö tehnilise teostuse oskused on rahuldavad, praktilise töö idee ja 

vorm on vastuolus, töö vormistuses esineb puudujääke, juhendist lähtuvaid 

nõudeid on täidetud osaliselt, koostöö juhendajaja õpilase vahel on olnud 

ebapiisav ning lünklik, analüüsioskus on rahuldav. 

2 Praktilise töö tehnilise teostuse oskused on ebapiisavad, praktiline töö on 

poolik, töö vormistus on lohakas, juhendist lähtuvaid nõudeid pole täidetud, 

koostöö juhendaja ja õpilase vahel on olnud puudulik, analüüs puudub. 

1 Esitamata praktiline töö. 
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Lisa 4: Retsensendi hinnang praktilisele tööle 

 

 

Lisa 4 RETSENSENDI HINNANG PRAKTILISELE TÖÖLE 

Hinne Mida hinnatakse 

5 Kirjalik lühikokkuvõte vastab nõuetele. 

 

Praktiline töö:  

 Isikupärane väljenduslaad, suurepärased praktilise töö tehnilise teostuse   

oskused, praktilise töö sisu ja vormi hea kooskõla, esteetiliselt korrektne 

vormistus, juhendist lähtuvate nõuete täpne täitmine, oskab end väga hästi 

analüüsida. 

4 Kirjalikus lühikokkuvõttes esineb puudujääke.  

Praktiline töö:  

Head praktilise töö tehnilise teostuse oskused, praktilise töö sisu ja vormi 

kooskõla, esteetiliselt korrektne vormistus, juhendist lähtuvate nõuete 

täitmine  

 

ggggttt;t’täitmine, oskab end analüüsida. 

3 Kirjalikus lühikokkuvõttes esinevad suured puudujäägid vormistuses.  

Praktilise töö tehnilise teostuse oskused on rahuldavad, praktilise töö idee 

ja vorm on vastuolus, töö vormistuses esineb puudujääke, juhendist 

lähtuvaid nõudeid on täidetud osaliselt, analüüsioskus on rahuldav. 

2 Kirjalikus lühikokkuvõte ei vasta vormistusnõuetele.  

Praktilise töö tehnilise teostuse oskused on ebapiisavad, praktiline töö on 

poolik , töö vormistus on lohakas, juhendist lähtuvaid nõudeid pole 

täidetud, analüüs puudub. 

1 Esitamata praktiline töö. 
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Lisa 5: Kaitsmine 

Lisa 5 KAITSMINE 

Hinne Mida hinnatakse 

5 Selge-artikuleeritud kõne, õpilane räägib/esineb ladusalt. Rõhutab ja toob 

välja olulisima, kõne on selge, lihtne ja arusaadav, tunneb teemat väga hästi, 

vastab ammendavalt, enesekindlalt ja argumenteeritult esitatud küsimustele. 

4 esitab kõne peast, agajutt pole ladus, kõne pikk ja kohati lohisev, teooriaja 

praktiline osa on seostatud, kuid esineb puudujääke, tunneb teemat hästi, 

vastab esitatud küsimustele, kuid puuduvad argumendid 

3 loeb terve kaitsekõne teksti paberkandjalt või mõnelt muult abivahendilt 

maha kõne raskesti jälgitav, arusaamatu, seosed praktilise ja teoreetilise osa 

vahel on nõrgad, tunneb teemat rahuldavalt, jääb hätta küsimustele 

vastamisel, argumendid puuduvad 

2 Kaitsekõne on ette valmistamata. 

1 Praktiline töö tegemata. 

 


