ÕPPEKAVA ÜLDEESMÄRGID, PÕHIMÕTTED, ÕPPEKORRALDUS,
RAKENDUS :
Võttes aluseks riikliku õppekava, lähtub Paide Gümnaasiumi õppekava järgmistest
põhimõtetest:
1. Paide Gümnaasiumi eesmärgiks on ette valmistada riigile haritud noori kodanikke,
kes on vastutusvõimelised, kes on võimelised omandama erialast ettevalmistust
kõrgkoolis või rakendusülikoolis.
2. Kooli ülesandeks on anda noortele haridust ja haritust, lähtudes märksõnadest:
konkurentsivõime,
enesesäästlik
areng
ja
orienteerumine
infotulvas.
3. Oma ülesandeid viib kool ellu õppetegevuse ja sisemise elu korralduse kaudu.
4. Õppekasvatuslikud eesmärgid on määratud ainete õppekavadega ja
õpilasreeglitega.
5. Paide Gümnaasium järgib oma tegevuses eelkäijate hea õppimise traditsioone, on
rahvuskeskne ja salliv usulise kuuluvuse, rahvuslike tõekspidamiste ja individuaalsete
eripärade suhtes.
6. Lähtuvalt vanuselistest iseärasustest on õppetöö sisulise ja praktilise korralduse
aluseks neljaastmeline süsteem, kus iga kooliaste on kolm õppeaastat. 1.-6.klassid
on algkool, mis omakorda jaguneb kaheks kolmeaastaseks astmeks. 7.-9.klassid on
progümnaasium ja 10.-12.kl. on gümnaasium.
7. Algkoolis toimub õppetöö põhiliselt koduklassides, kuid teises astmes toimub
liikumine vastavalt vajadusele. Õppeaasta on jaotatud neljaks veerandiks, mille lõpus
tehakse kokkuvõtteid: 1.klassis antakse hinnang I poolaastal. Algastme ülesandeks
on õpetada lapsi lugema, kirjutama ja arvutama, andma teadmisi ümbritseva maailma
kohta, kujundada õpioskusi, käitumisnorme ja tervislikke eluviise, mis loovad eelduse
õppimiseks progümnaasiumis.
8. Progümnaasiumis toimub õppetöö kabinetsüsteemis s.t. ainetunnid toimuvad
vastava aine õppekabinetis. Koduklassiks on klassijuhataja ainekabinet. Õppeaasta
on jaotatud neljaks õppeveerandiks, mille lõpus tehakse kokkuvõtteid. Õpilaste
üleviimine järgmisesse klassi ja 9.klassi lõpetamine toimub vastavalt kehtivale
korrale. Progümnaasiumi ülesandeks on õpilastele kohustusliku hariduse andmine ja
ettevalmistamine õpinguteks kas gümnaasiumis või kutseõppeasutuses.
9. Gümnaasiumis toimub õppetöö kabinetsüsteemis. Vastavalt õppeainete mahule on
võimalus õppida reaal- või humanitaarklassis. Ained on jaotatud kursusteks, mille
maht on 35 tundi. Õpilaste hindamine toimub lisaks riiklikule ka veel vastavalt kooli
õppenõukogus vastu võetud juhendile. Kõikides ainetes pannakse aasta lõpul välja
koondhinded. 11.klassi lõpetamiseks kirjutavad õpilased uurimistöö. Uurimistööd
hinnatakse kaitsmisel. Gümnaasiumi lõpetamine toimub vastavalt kehtivale korrale.
Gümnaasiumi ülesandeks on ette valmistada õpilased haridustee jätkamiseks
kõrgkoolis, kutseõppeasutuses, tööle asumiseks või teenimiseks Eesti
kaitsejõududes.
10. Oma töös allub kool Paide Linnavalitsusele ja finantseeritakse linnavalitsuse ning
riiklikest vahenditest.
11. Paide Gümnaasium juhindub kehtivast hariduse seadusandlusest, Haridus- ja
teadusministeeriumi, Järva Maavalitsuse ja Paide Linnavalitsuse otsustest.

