
 

Õppetöö korraldamine 2022.-2023. õppeaastal 

  Kehra Gümnaasiumis toimub õppetöö kahel aadressil: algklasside majas    

Kreutzwaldi 4 õpivad 1. ja 2. klassi õpilased ja peamajas Spordi 2   õpivad 

õpilased alates 3. klassist.  

Põhikoolis õpitakse kõiki õppeaineid kogu õppeaasta vältel. Gümnaasiumis on  

valdavalt (bioloogias, keemias, geograafias, füüsikas, ajaloos, 

ühiskonnaõpetuses) kasutusel kursuste süsteem, kus üks kursus toimub ühe 

perioodi jooksul.  

1.-4. klassis rakendatakse üldõpetuse metoodikat ja 1.-2. klassis tasakaalus 

koolipäeva (kogupäevakooli) põhimõtet, mis jagab koolipäeva osadeks, milles 

õpitegevused on vahelduvad ja õpilast toetavad. Päevakava on paindlik ning 

võimaldab arvestada iga õpilase vajadusi, sidudes õppepäevaga huvikoolide 

tunde ja treeninguid. 

Kehra Gümnaasium rakendab 1.-4. klassis kujundavat ehk sõnalist hindamist.  

 Sõnalise hindamise korral kaob lapsel hirm halva hinde ees, hinnang õpetab last ennast           

märkama ja analüüsima. Hinnang annab objektiivse ülevaate lapse arengust ja suunab 

konkreetsele puudujäägile teadmiste oskuste omandamisel. 

Eesti õppekeelega klassides on A-võõrkeeleks inglise keel, B-võõrkeeleks vene keel. 

Keelekümblusklassides on A-võõrkeeleks eesti keel teise keelena ja B-võõrkeeleks 

inglise keel. 

1.-4. klassis saavad õpilased kokkuvõtva hinnangu poolaasta kokkuvõttena detsembris ja 

mais. Sõnalist hindamist kasutatakse nii protsessi kui ka kokkuvõtva hindamisena. 

5.-9. klassis on kasutusel numbriline hindamine, kus lisaks numbrilisele 

hindele on selgitusena ka sõnaline hinnang.  5.-8.klassi aastahinded 

kujunevad 5. perioodihinnete kokkuvõttrena. 9.klassi aastahinded kujunevad 

nelja perioodihinde kokkuvõttena. 

Lõpuklasside eksamiperiood algab kolm päeva enne esimest lõpu- või 

riigieksamit: 

9C klassil 23.mai 2023 (viimane tunniplaanijärgne koolipäev 22. mai) 

9A ja 9B  klassidel  30.mai 2023 (viimane tunniplaanijärgne koolipäev 

29.mai) 

12.klass 21.aprill 2023 (viimane tunniplaanijärgne koolipäev 20.aprill 

Kehra Gümnaasiumis on 2021/22 õppeaastast kasutusel õppeinfosüsteem 

Stuudium (kehragymnaasium.ope.ee). 



 

Õppeaastas on kokku 175 õppepäeva, mis on jaotatud 5 võimalikult võrdseks 

perioodiks. Tunniplaan muutub iga periooni alguses. 

1. periood 1.09.2022 – 21.10.2022 

2. periood 31.10.2022 – 21.12.2022 

3. periood 9.01.2023 – 24.02.2023 

4. periood 6.03.2023 – 21.04.2023 

5. periood 1.05.2023 – 12.06.2023 
 

 

2022/2023. õppeaasta koolivaheajad on järgmised: 

 

  I vaheaeg 24.10.2022 - 30.10.2022 

  II vaheaeg 22.12.2022 - 8.01.2023 

  III vaheaeg 27.02.2023 - 5.03.2023 

  IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24.04.2023 -  30.04.2023 

  V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14.06.2023 - 31.06.2023 

 

9.klasside lõpueksamid: 

 

 B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 

2023 

 B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai, 

29.-30. mai 2023 

 eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023 

 matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023 

 valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, 

ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. 

juuni 2023 

 valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 

2023 

12. klassi riigieksamid: 

 eesti keel (kirjalik) -  24.aprill 2023 

 B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. aprill 2023 

 B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.- 28. aprill 

2023 

 Inglise keel B1/B2-tasemel (kirjalik) –  2. mai 2023 

 Inglise keel B1/B2-tasemel (suuline) – 2.-5. mai 2023 

 Matemaatika (kirjalik) – 17.mai 2023 

 

 



 

Õppetundide ajad 
 

 
 

TUND 1. - 2. klass  

1. 8.15 9.00 

2. 9.10 9.55 

3. 10.05 10.50 

 Söögivahetund 30 min 

4. 11.20 12.05 

5. 12.15 13.00 

6. 13.10 13.55 

 

 

 
 

 

 

Pikapäevarühm (1. – 4.klassid) 
 

13.10 – 14.00 
(3.-4. klassid) 

Koduste õpiülesannete täitmine, mõtlemis- ja 
liikumismängud, osalemine huvitegevuses. 

14.00 – 14.30 Koolieine 

14.30 – 15.00 Koduste õpiülesannete täitmine, mõtlemis- ja 
liikumismängud, osalemine huvitegevuses. 

15.00 – 15.30 Koduste õpiülesannete täitmine. 
 

 

 

 

 

TUND 3. - 5. klass 

1. 8.15 9.00 

2. 9.10 9.55 

3. 10.05 10.50 

 Söögivahetund 30 min 

4. 11.20 12.05 

5. 12.15 13.00 

6. 13.10 13.55 

7. 14.05 14.50 

8. 15.00 15.45 

9. 15.55 16.40 

 

TUND 6. - 12. klass 

1. 08.15 09.00 

2. 09.10 09.55 

3. 10.05 10.50 

4. 11.00 11.45 

 Söögivahetund 30 min 

5. 12.15 13.00 

6. 13.10 13.55 

7. 14.05 14.50 

8. 15.00 15.45 

9. 15.55 16.40 

 

https://keilakool.ee/kool/info/


 

2022/2023 õppeaasta kursuste ajad gümnaasiumis 

 

periood 

1 tund 

nädalas 

2 tundi 

nädalas 

3 tundi 

nädalas 

4 tundi 

nädalas 

5 tundi 

nädalas 

I 

01.09.2022-

12.06.2023 

01.09.2022- 

25.01.2023 

01.09.2022- 

28.11.2022 

01.09.2022- 

05.11.2023 

01.09.2022- 

18.10.2022 

  (35t) (35t) (35t) (35t) (35t) 

II   

26.01.2023- 

12.06.2023 

29.11.2022-

14.03.2023 

07.11.2022 

25.01.2023 

19.10.2022- 

12.12.2022 

    (35t) (35t) (35t) (35t) 

III     

15.03.2023- 

12.06.2023 

26.01.2023- 

03.04.2023 

13.12.2022- 

15.02.2023 

      (35t) (35t) (35t) 

IV       

04.04.2023- 

12.06.2023 

16.02.2023- 

13.04.2023 

        (35t) (35t) 

V         

17.04.2023- 

12.06.2023 

          (35t) 

 

 

https://keilakool.ee/kool/info/

