
Loovtööde ja uurimistööde ajakava  2022/23 õ.a: 

 8. klassid   

● Loovtöö teemad esitatakse aineõpetajate poolt õppejuhile augusti lõpuks. 

● Õppejuht edastab teemad 8. klasside klassijuhatajatele 10. septembril.  

● Seejärel tutvustatakse õpilastele loovtöö teemasid ja juhendajaid. Loovtööd koostatakse  

individuaalselt, paaristööna või rühmatööna.   

● Klassijuhatajad edastavad valikud õppejuhile septembri viimane nädal.   

● Ühel juhendajal võib olla maksimaalselt 3 juhendatavat tööd.   

● Õpilasel on õigus välja pakkuda ka oma teema olles eelnevalt kokku leppinud juhendajaga.   

● Loovtööde teemad kinnitab kooli direktor hiljemalt oktoobri esimesel nädalal .  

●  Valmis loovtööd esitatakse juhendajale hiljemalt 03.05. 

● Komisjon tutvud esitatud töödega 04.05 – 17.05. 

● Loovtööde esitlused toimuvad  18.05 ja 19.05. 

● Järelesitlused toimuvad juunis pärast õppetöö lõppu. 

● Komisjonis 4 liiget 

 

Uurimistööd:   

10. klass  

• Jaanuar – algab uurimistöö kursus (1 tund nädalas).  

• Mai kuus – õpilane on valinud töö teema ja saavutanud kokkuleppe õpetajaga, kes tema tööd on nõus 

juhendama.  

• Mai lõpp- juuni algus – on formuleeritud uurimisküsimused, hüpotees; läbi töötatud teemaga seotud 

kirjandus; koostatud esialgne töökava; kooskõlastatud juhendajaga küsitluse või ankeedi kavad, 

intervjuud.  

11. klass  

• Septembris koostab õpilane koos juhendajaga ajakava –kuhu märgitakse orienteeruvad ajad, 

milliseks kuupäevaks on: (küsitlused läbi viidud, intervjuud tehtud, valmis on kokkuvõtted küsitlustest, 

küsitluste vm viisil saadud materjali analüüs ja sellest tulenevad järeldused tehtud; töö mustand valmis).  

• 10.aprill- töö on trükitud, juhendajale tagasiside saamiseks antud; kirjutatud eestikeelne ja ingliskeelne 

annotatsioon.  

• 21. aprill – juhendaja poolt soovitatud parandused ja täiendused on tehtud, töö on korralikult trükitud 

(esitatakse köidetuna paberkandjal ja ka arvutifailina); töö esitatakse retsensendile.  

• 02.mai – retsensioon on valmis, esitatakse uurimistöö autorile ja juhendajale; autor saab vastavalt sellele  

vead parandada ja valmistuda retsensendi poolt esitatud küsimustele vastamiseks. Esitlus töö 

kaitsmiseks on lõplikult valmis.  

• 2022/23 õ.-a  toimub uurimistööde  kaitsmine 26.05. 2023 

Kui uurimistöö on vaja esitada ka olümpiaadi – või konkursitööna, peaks see valmis olema varem.  

Oluline on kokkulepitud tähtaegadest kinni pidada!  

Õpilane kohustub tähtaegadest kinni pidama ja kinnitab seda oma allkirjaga.  


