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1. Õpilasuurimus ja praktiline töö 

1.1. Õpilasuurimuse või praktilise töö sooritab iga gümnaasiumi õpilane vastavalt PGS-i § 

31 p 6 lg 3-le.  

1.2. Õpilasuurimus on õpilase või õpilaste poolt õppekava raames ette valmistatud kirjalik 

töö. Õpilasuurimus kajastab lisaks referatiivsele osale ka õpilase enda uurimistulemusi  

ja seisukohti. 

1.3. Praktiline töö on õpilase või õpilaste poolt õppekava raames või seda toetavana 

(üldpädevuste arendamiseks) loodud teos, õpilasfirma, tehnoloogiline lahendus, 

õppematerjal või projekt ja selle kirjalik kokkuvõte. 

1.4. Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamine, vormistamine ja kaitsmine toimub 

vastavalt direktori poolt kinnitatud juhenditele. 

2. Õpilasuurimuse või praktilise töö eesmärk 

2.1.  Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamisel ja hindamisel on eesmärgiks õpilase 

loova eneseväljenduse, koostöö ja iseseisvalt töötamise oskuse arendamine ning 

järgmiste oskuste omandamine: 

1) uuritava probleemi või loodava praktilise töö kohta taustinformatsiooni ja andmete 

kogumise, analüüsimise ja kirjalikult esitamise oskus; 

2) teoreetiliste teadmiste praktilise rakendamise oskus; 

3) töö eesmärgi ja probleemile vastavate uurimisküsimuste sõnastamise ning sobiva 

meetodi ja analüüsivahendite valimise ja rakendamise oskus; 

4) tegevuse ajalise kavandamise ja kavandatu järgimise oskus; 

5) teadusteksti koostamise ja üldiselt kirjaliku teksti esitamise oskus; 



6) oma tegevuse ja töö analüüsimise oskus; 

7) töö korrektse vormistamise oskus; 

8) kokkuvõtte ja resümee koostamise oskus; 

9) töö kaitsmise oskus. 

3. Õpilasuurimus ja praktilise töö ettevalmistamine  

3.1. Igal õpilasuurimusel ja praktilisel tööl on kooli poolt kinnitatud juhendaja 

(välisjuhendaja kasutamisel on koolis vastutav kontaktisik). 

3.2. Õpilasuurimusel või praktilisel tööl võib olla kuni kaks autorit, v.a õpilasfirma. 

3.3. Õpilasuurimuse ja praktilise töö ajakava igaks õppeaastaks kehtestab kooli direktor 

käskkirjaga.  

3.3.1. Direktori käskkirjaga kinnitatakse ka uurimis- ja praktiliste töödele määratud  

juhendajad koos kaitsmiskomisjonide nimekirjadega. 

3.3.2. Üldjuhul valivad õpilased uurimis- ja praktiliste tööde teemad ning juhendajad 

11. klassi sügisel. 

4. Õpilasuurimuse või praktilise töö hindamine 

4.1. Õpilasuurimuse või praktilise töö hindamisel lähtutakse kooli õppekavaga sätestatud 

hindamise korraldusest. 

4.2. Õpilasuurimuse ja praktilise töö hindamisel arvestatakse õpilase poolt käesoleva korra 

punktis 2 sätestatud eesmärkide täitmist. 

4.3. Õpilasuurimuse või praktilise töö hindamiseks viiakse läbi retsenseerimine ja 

kaitsmine: 

4.3.1. Retsenseerimine toimub tööde juhendamise ja kaitsmise raames. 

5. Õpilasuurimuse või praktilise töö kaitsmine 

5.1. Õpilasuurimuste ja praktiliste tööde kaitsmine toimub vastavalt direktori poolt 

kinnitatud ajakavale.  

5.2. Kui õpilasuurimust või praktilist tööd ei ole kaitstud kinnitatud tähtajaks, ei ole lubatud 

kaitsmisele või see on hinnatud mitterahuldava hindega, antakse õpilasele võimalus 

järelkaitsmiseks. 

5.2.1. Järelkaitsmine toimub vastavalt direktori käskkirjale järeleksamite raames.  

5.3. Õpilasuurimus või praktiline töö, mis on esitatud ja ette kantud konkursi või 

õpilaskonverentsi raames, loetakse kaitstuks, kui juhendajal ja õpilasel ei ole soovi seda 

uuesti kaitsta. 

5.3.1. Õpilaskonverentsil või  konkursil ettekantud töö hinde paneb juhendaja vastavalt 

uurimis- ja praktiliste tööde juhendites sätestatud tingimustele. Antud juhul 



arvestatakse tavapäraselt kaitsmiskomisjoni poolt antavad punktid 

maksimumpunktidena. 


