
2018/2019 õa. loovtööde ajalise korralduse aluseks on võetud juhendi „Põlva Kooli III kooliastme loovtööde 

korraldamise põhimõtted ja temaatilised rõhuasetused ning vormistamise nõuded“ vastavad punktid. 

(Loovtöö valmib III trimestril) 

p.4.1. Loovtöö teema valib õpilane ise koostöös juhendaja õpetaja poolt pakutud  ja koolipoolt 

kinnitatud teemavaldkondadest või pakub välja enda oma, mis lähtub õppekava läbivatest 

teemadest ja mille kinnitab käskkirjaliselt direktor õppeaasta alguses.  

Aeg: 10.09.2018 a. dir. kk-ga kinnitatud. 

p.4.2.  

Aeg: 08.- 12.oktoober 2018 a. või 15. - 19. oktoober 2018 a. 

Loovtöö koordinaator tutvustab hiljemalt 01.novembriks 8. klassi õpilastele loovtöö 

näidisteemasid ning erinevaid võimalusi nende käsitlemisel, nõudeid töö koostamisele ning 

tähtaegu.  

p.4.3.  

Aeg: 30.november 2018 a. 

Loovtöö täpsema teemavaliku teevad õpilased valdavalt individuaalselt või rühmas I trimestri 

lõpuks ja valivad endale töö juhendaja, kellega koos sõnastatakse lõplik teema. Selle kohta 

täidetakse kinnitusleht (vorm 1 täidetakse õpilase poolt ja juhendaja annab sinna oma 

nõusoleku, kinnitades seda allkirjaga), millel on kirjas, millise töö õpilane teeb, miks ta just 

selle töö valis, kes on juhendaja ja millal on esitamistähtaeg. Klassijuhatajal on suunav roll 

õpilasele loovtöö juhendaja leidmisel. 

Aeg: 10.detsember 2018 a. 

Täidetud vorm 1-d laekuvad klassijuhatajale, kes toimetab need loovtööde koordinaatorile.  

p.5.5.   

Aeg: 07. - 11. jaanuar 2019 a. 

Õpilane esitab juhendajale vaheülevaate loovtöö valmimiskäigust.  

p.2.4.  

Aeg: 08. – 12.aprill 2019 a. 

Loovtöö kohta esitab õpilane kokkuvõtte (vorm 2 ehk resümee), mis sisaldab ülevaadet töö 

valmimiskäigust, tegija ja juhendaja hinnangut (vorm 2 täidetakse õpilase ja juhendaja poolt).  

p.2.5.  

Aeg: 18.aprill 2019 a. 

Täidetud vorm 2-d on laekunud klassijuhatajale, kes toimetab need loovtööde koordinaatorile. 

p.2.6.  

Aeg: 18.aprill 2019 a. 
 Loovtööde kirjalikud (teoreetilised) osad on laekunud elektrooniliselt Wordi dokumendina 

kaitsmiskomisjonile Stuudiumi sõnumina (lisa loovtöö fail) õp. Siret Rammuli nimele või e-

postiga aadressil siret.rammul@polvakool.ee   (lisa loovtöö fail). 

p.2.8.  
Aeg: 18.aprill 2019 a. Loovtöö esitamise lõpptähtaeg.  

p.6.3. 

Aeg: 19. - 26 aprill 2019 a. 

Kaitsmiskomisjoni poolne loovtöö vormistamisnõuete järgimise läbivaatus.  

Aeg: hiljemalt 29.aprill.2019 a. 

Vormistamisnõuetele mittevastav loovtöö tagastatakse õpilasele paranduste tegemiseks.  

Aeg: hiljemalt 29.aprill.2019 a. 

Vormistamisnõuetele vastav töö tagastatakse õpilasele märkusega „Väljaprintimine lubatud“. 

Aeg: hiljemalt 03.05.2019 a. 

Parandatud ja väljaprinditud loovtöö (vormistamisnõuetele vastav loovtöö) tagastab õpilane 

loovtööde koordinaatorile.  
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Aeg: hiljemalt 03.05.2019 a. 

Väljaprinditud loovtöö esitab õpilane loovtööde koordinaatorile. 

 

p.7.4.  

Aeg: 06. mai 2019 a. 

Juhendaja poolt heaks kiidetud loovtöö kokkuvõte (resümee) ja õpilase poolt valminud loovtöö 

kirjaliku (teoreetilise) osa esitab loovtööde koordinaator kaitsmiskomisjonile tutvumiseks nädal 

enne loovtöö kaitsmist.  

p.7.2.  

Aeg: 13.mai – 17. mai 2019 a. Loovtööde kaitsmise kuupäevaline ajavahemik . (Kinnitatud 

dir. kk-ga 10.09.2018 a.)  


