
   
 

   
 

Koolivälise huvitegevuse arvestamine valikainena 2022/23 

õppeaastal 

 

Tabasalu Gümnaasium arvestab õpilaste koolivälist juhendatud huvitegevust 

(trenne, huviringe jne) kuni 3 AP (G1 ja G2) või 2 kursuse (G3) mahus ühe 

õppeaasta kohta. 

Arvesse lähevad juhendatud tegevused (treener, õpetaja vms), mille toimumine on 

vähemalt 75% ulatuses paralleelne kooliaastaga. Arvesse ei lähe 

treeningud/huvitegevus, mida tehakse mõne muu juhendamise abil (Youtube, 

treeneri kava, kes ei osale vähemalt 80% treeningutel jne). 

Gümnaasiumi jooksul saab ühetaolist huvitegevust arvestada ühe korra nt kui 

varasemalt on su trenni juba arvestatud, siis seda rohkem teha ei saa. Kui sellel 

õppeaastal on õpiväljundid täiesti teised, siis on arvestamine võimalik, kuid pead 

veenvalt põhjendama, kuidas tegevused erinevaid õpiväljundeid toetavad. 

Kui õpilane soovib koolivälist huvitegevust arvestada, siis peab ta esitama õppejuhile 

(füüsiliselt või digitaalselt) avalduse. Esitamise perioodid: 20.09.-20.10.2022 ja 9.-

28.01.2023.  

 

Avalduses peab olema esitatud järgnev info: 

• Koolivälise huvitegevuse nimi ja läbiviija (klubi, treeneri vms nimi). 

• Millisel ajaperioodil tegevus toimub? Millal alustad tegevusega (võib olla ka 

enne avalduse esitamist, kuid kõige varem 1.09.2022)? Millal lõpetad 

tegevusega (ajamahukamate tegevuste nt trennid puhul arvestada välja, millal 

saab täis maksimaalselt arvestatav maht)? 

• Milline on huvitegevusega taodeldav maht valikainete arvestusse ja kuidas 

see jaguneb? (G1 ja G2: 1 AP = 26H [26*60min] õppija tööd, G3: 1 kursus = 

26h 15min juhendatava tegevuse toimumist). (nt kui taotled 2 AP-d, siis pead 

tegema 52h tööd, esita kava, kus on näha kuidas ja mis aja peale see 52h 

jaguneb). 

• 3-5 kõige tähtsamat õpiväljundit, mida antud tegevusega taodeldakse. 

Kirjelda, millised on õpiväljundid ja kuidas trenn/huvitegevus nende 

omandamisele kaasa aitab? 

• Kuidas õppija tõestab, et on antud õpiväljundid saavutanud/neis edasi 

arenenud? Mõtle läbi, kas peab treeningpäevikut, portfooliot ehk kuidas saad 

perioodi möödudes tõestada, et osalesid huvitegevuses ja arenesid. 

• Huvitegevuse juhendaja kompetentsi tõestav info antud tegevuse läbiviimisel  

(kutsetunnistus, kogemus antud valdkonnas vms). 

• Huvitegevuse juhendaja nõusolek (kõige lihtsam on võtta juhendaja 

(digi)allkiri). 

 

Seejärel õppejuht kas kinnitab avalduse või lükkab selle avalduse tagasi. Juhul kui 

avaldus kinnitatakse, siis esitab õppija selle pärast taotletud tegevuste lõppu koos 

juhendaja kinnitusega ning tegevus arvestatakse õpilase õppekavasse. 



   
 

   
 

NB! Kui osaled täiendavatel kursustel, siis nende arvestamine täiendava valikainena 

kooskõlastada jooksvalt õppejuhiga kooliaasta jooksul. 


