
 

Nõo Reaalgümnaasiumi kord valikainekursuste korraldamiseks, valimiseks ja arvestamiseks  

  

1. Käesolev kord reguleerib Nõo Reaalgümnaasiumis (edasi kool) valikkursuste 

korraldamist.  

2. Uue valikaine peab õpetaja välja pakkuma direktori poolt määratud tähtajaks koos 

ülevaatega teemadest ja kursuse toimumise põhimõtetest. 

Kursuse käivitumisel tuleb ainekava esitada direktori poolt määratud ajaks. 

3. Õppeaastaks väljapakutavate valikainete loend  määratakse õppeaasta alguses. 

4. Õpilane  saab end registreerida valikkursustele on-line süsteemis kuni direktori poolt 

määratud osalejate piirarvu täitumiseni. 

5. Valikkursustele registreerumise info avaldatakse e-päevikus vähemalt nädal enne 

registreerimise algust.  

6. Kooli poolt pakutud valikkursuste valimisel on õpilane oma otsustes vaba, kuid kursus 

avatakse vähemalt 12 soovija olemasolul eeldusel, et see vastab kehtestatud 

tingimustele. Koolil on õigus käivitada kursus ka väiksema arvu osalejate korral 

7. Õpilane peab kõik valikkursused valima kooli poolt määratud tingimustest lähtudes.  

8. Üldjuhul toimuvad valikkursused kooli üldtööplaanis märgitud valikainete nädalal. 

Erandiks on olümpiaadikursused (mis võimalusel ja õpetaja soovil lisatakse tunniplaani) 

ja kooli juhtkonna otsusel  kursused, mis toimuvad koolipäeva lõpus või õhtusel ajal. 

9. Üldjuhul peab 11. klassi õpilane (v.a juhul kui tal on juba 3 valikkursust läbitud 

positiivsele hindele,  10. õpilane valima ühe  valikkursuste nädalal toimuva kursuse (ei 

kehti selle õpilase kohta, kes saab jooksva õppeaasta olümpiaadikursuse arvestuse).  

10. Kursuse toimumise nelja esimese tunni järel on õpilasel võimalus valitud kursusest 

loobuda. Selleks tuleb tal esitada õppealajuhatajale avaldus, kus on kirjas põhjendus ja 

valikkursuse õpetaja  seisukoht. Samasugune avaldus tuleb esitada ka siis, kui õpilane 

soovib vaba koha olemasolul kursusega liituda. Üldjuhul pärast neljandat tundi õpilane 

kursusega liituda või kursusest loobuda ei saa. 

11. Väljaspool kooli läbitud kursust arvestatakse valikkursustena ainult siis, kui õpilane on  

eelnevalt saanud kooli juhtkonna  poolt kursuse arvestamise osas kooskõlastuse.  

12. Koolivälise kursuse lõppedes esitab õpilane koolile vastava organisatsiooni 

tunnistuse/tõendi kursuse eduka läbimise kohta.  

13. Üldjuhul õpilasele väljaspool kooli toimunud kursustel osalemise kulusid ei 

kompenseerita .   

14. Koolil on õigus nõuda täiendavaid dokumente kursuse ja selle läbiviijate kohta. 

15. Kool üldjuhul ei arvesta enne Nõo Reaalgümnaasiumisse asumist läbitud kursusi.   

16. Koolituse/ kursuse  valikainena arvestamiseks peab selle maht olema vähemalt 35 tundi. 

Kahe või enama koolituse/kursuse mahte ei liideta.  

17. Kooli juhtkonnal on õigus õpilase taotlust koolivälise kursuse osas mitte rahuldada. 

18. Nõo RG valikkursuse läbimise/arvestamise tingimused ning hindamise põhimõtted on 

määratud ainekavaga. 

19.  Koolis valitud kursuse tundides osalemine on õpilasele kohustuslik ning vastav hinne 

kantakse lõputunnistusele. 

20. Valikkursuse toimumise aeg määratakse tunniplaaniga.   

21. Kui õpilane ei lõpeta tema poolt valitud koolis toimuvat  valikkursust või ei soorita 

vajalikke arvestusi/ei täida kursuse arvestamiseks vajalikke nõudmisi, siis vastava 

valikkursuse hinne on „puudulik“  või „nõrk“  ja õpilasele ei väljastata lõputunnistus ka 

siis, kui tal on positiivse hindega lõpetatud vajalik arv valikkursusi .  

22. Käesoleva korra p. 20 ei kehti koolis toimuvate olümpiaadikursuste kohta. 

23. Iga õpilane peab arvestust oma valikkursuste arvu osas ja vastutab valikkursuste arvu 

nõude täitmise eest. 

24.  Käesolevas korras käsitlemata küsimuste osas langetab otsuse direktor, arvestades 

võimalusel õpilaste  ja õpetajate arvamust ning kooli võimalusi. 

 

 


