
Uurimistöö ja praktilise töö KORRALDUS Tartu Herbert Masingu Koolis
11. klass, 12. klass  2021/22 õa

Klassijuhatajad: Ave Tamra, Ilje Piir, Karola-Sandra Kollom
Uurimistöö ainete õpetaja: Merike Hein

Vastavalt gümnaasiumi riiklikus õppekavas §11 p (31) sätestatud korrale arvatakse õpilase
minimaalse kohustusliku õppekoormuse hulka valikkursusena õpilasuurimus või praktiline
töö, mille lõpptulemusena valmib uurimistöö või praktiline töö. Töö kaitsmisel saadud hinne
läheb gümnaasiumi lõputunnistusele.

Uurimistöö olemust selgitab täpsemalt ja põhjalikumalt „Õpilaste uurimistööde koostamise,
vormistamise, kaitsmise ja hindamise juhend gümnaasiumiastmes“; praktilise töö olemusest
selgitab täpsemalt ja põhjalikumalt „Praktiliste tööde koostamise, vormistamise, kaitsmise ja
hindamise juhend gümnaasiumiastmes“. Mõlemad dokumendid on esitletud kooli kodulehel.
Uurimistöö ja praktilise töö kirjutamist ja teostamist toetab 11. klassis „Uurimistöö aluste“
kursus.

Hiljemalt 11. klassi septembri lõpuks valivad õpilased uurimistöö või praktilise töö teema kas
omal valikul või aineõpetaja poolt esitatud teemade hulgast. Ühtlasi leiab õpilane oma tööle
juhendaja. Seejärel lepib õpilane juhendajaga kokku tegevuste ajakava, arvestades
alljärgnevas tabelis esitatud ajaplaani. Uurimistöö koostab või praktilise töö teostab õpilane
iseseisvalt, juhendajal on suunaja ja nõustaja roll.

Uurimistöö ja praktilise töö ajakava 11. ja 12. klassile

TEGEVUSED TÄHTAJAD 11.
klass

TÄHTAJAD 12. klass

1. Uurimistöö teema valimine, juhendaja
leidmine

septembri lõpp 2021 septembri lõpp

2021

2. Uurimistöö või praktilise töö kava
esitamine juhendajale

16. oktoober 2021 16. oktoober 2021

3. Uurimistööde ja praktiliste tööde
komisjoni kinnitamine,

kaitsmistähtaegade paika panemine

oktoobri vaheaeg
2021

oktoobri vaheaeg 2021

4. Uurimistöö ja praktilise töö aluste
kursuste läbimine

september – mai
2021/2022

2020/21

5. Uurimistööde ja praktiliste tööde
juhendajate koosolekud

jooksvalt uurimistöö
tundide ajal (Merike

Hein)

oktoobri vaheaeg



6. Individuaalsed konsultatsioonid
juhendajaga

kaks korda kuus kaks korda kuus

7. Uurimistöö kirjutamine või praktilise
töö teostamine ja raporti kirjutamine

õppeaasta vältel september 2021-jaanuar
2022

8. Vaheülevaade uurimistööst või
praktilisest tööst juhendajale

jooksvalt jooksvalt

9. Uurimistöö või praktilise töö raporti
esitamine retsensendile

vahehindamiseks 11. klassis

6. mai 2022 4. märts 2022

10. Retsensendi esmane tagasiside õpilasele
11. klassis (kommentaarid ja

soovitused)

13. mai 2022 11. märts 2022

11. Uurimistöö või praktilise töö raporti
esitamine retsenseerimiseks ja

kaitsmiseks juhendaja nõusolekul

20. mai 2022 18. märts 2022

13. Uurimistöö või praktilise töö kaitsmine 27. mai 2022 25. märts 2022

14. Uurimistöö või praktilise töö
järelkaitsmine august 2022

Uurimistöö ja praktilise töö teemad ning juhendajad kinnitab kooli direktor. Kui teema
hõlmab ainetevahelist lõimingut, siis võib tööl olla vajadusel ka mitu juhendajat. Väljaspool
kooli töötaval juhendajal peab olema esitatud koolile kirjalik nõusolek konkreetse töö
juhendamiseks. Ühel juhendajal võib olla maksimaalselt kaks juhendatavat õpilast õppeaasta
jooksul.

Uurimistöö kirjutamist või praktilise töö teostamist võib vaadelda mahuka ja mitmeetapilise
õpiprotsessina, mis eeldab õpilase koostööd oma juhendajaga. Läbitud õpiprotsessi maht on
ligikaudu 70 tundi, mida juhendaja õpetaja saab arvestada ja Stuudiumisse sisse kanda kahe
juhendajakursusena.

Sügisvaheajal toimub juhendajatele loovtööde juhendamist ja korraldust tutvustav koosolek.
Esimese koosoleku kutsub kokku õppetegevuse juht. Õpilase klassijuhataja koordineerib
uurimistöö ja praktilise tööga seotud tegevusi.

Kooli õppetegevusejuht koostöös juhendajatega määratleb tööde läbiviimise ja esitamise
ajakava. Juhtkond määrab ja kinnitab uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmise komisjoni
(vähemalt viis liiget). Sinna võivad kuuluda klassijuhatajad, juhendajad, aineõpetajad ja
juhtkonna liikmed. Ettepanekuid liikmete osas võivad teha ka õppetoolid.:

Komisjoni esimees: Siim Värv



Komisjoni liikmed: Kaisa Salm, Merike Hein, Ave Tamra, Karola-Sandra Kollom, Ilje
Piir

Kaitsmisele pääseb õpilane, kes on saanud juhendajalt nõusoleku kaitsmiseks ja kes on
esitanud oma töö retsenseerimiseks kaks nädalat enne kaitsmist. Kui õpilane ei esita tööd
tähtajaks või kui ta pole teinud õigeks ajaks ettenähtud parandusi või täiendusi, saab ta
võimaluse järelkaitsmiseks augustikuus.

Praktilise töö osategevusi võib esitleda töö kirjaliku rapordi esitlusest erineval ajal (nt mõne
kooli ürituse või ainenädala raames) nii koolis kui ka kokkuleppel hindamiskomisjoniga
väljaspool kooli.


