
Rocca al Mare Kooli uurimistöö sooritamise eristuskiri 
 

Vastavalt Põhikooli ja gümnaasiumiseadusele tuleb õpilasel gümnaasiumi lõpetamiseks sooritada 

uurimis- või praktiline töö. Rocca al Mare Koolis koostatakse ning kaitstakse uurimistöö 11., 

erandjuhtudel 12. klassis. Erandjuhtudeks loetakse õpilased, kellel mõjuval põhjusel ei ole võimalik 11. 

klassis uurimistööd kaitsta. 

UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE KORD 

Uurimistöö kirjutamise eelduseks on ettevalmistava kursuse läbimine. 

Kool kinnitab  iga algava õppeaasta 1. oktoobriks täpse ajakava, milles määratakse kindlaks kahe 

kollokviumi toimumise kuupäevad ning valmis töö esitamise tähtaeg.  

Õpilane valib 1. oktoobriks vastavalt oma huvidele (kasutades vajadusel kooli uurimistöö teemapanka) 

ning kokkuleppel juhendajaga oma uurimistöö, loovosaga uurimistöö või praktilise töö teema ning 

esitab kinnitamiseks oma uurimistöö plaani, mis sisaldab töö pealkirja, õpilase ja tema juhendaja nime,  

töö eesmärki ja uurimisküsimusi, meetodeid ning esialgset ülesehitust. Uurimistöö plaani allkirjastab 

juhendav õpetaja ning see laaditakse üles  moodle uurimistöö kursuse keskkonnas. Uurimistöö 

plaanina on võimalik esitada ka õpilasfirma töökava. 

Kool korraldab õppeaasta jooksul 3 kollokviumi, kus õpilane esitab oma uurimistöö seisu 

kollokviumirühmas, mis moodustatakse kooli poolt vastavalt uurimistööde teemavaldkonnale. Õpilane 

saab tagasisidet ning nõuandeid edasiseks tööks. III kollokvium kujutab endast eelkaitsmist. Õpilane 

tutvustab oma tööd 5-7 minutit ning vastab tekkinud küsimustele. Vähemalt kaks kollokviumirühma 

õpetajat loevad töö läbi ning hiljemalt nädala jooksul pärast teise kollokviumi toimumist saab õpilane 

kirjaliku tagasiside, mis annab suunised töö edasiseks parendamiseks. 

Õpilane esitab oma uurimistöö ning kaitseb seda vastavalt kooli poolt kehtestatud uurimistööde 

kaitsmise ajakavale. Töö esitatakse kiirköidetuna kahes eksemplaris paberil ning elektrooniliselt 

vanema kooliosa juhatajale, kes saadab selle edasi retsensendile. Kui töö eripärast tingitult on vajalik 

koolivälise retsensendi kaasamine, retsenseerib tööd kaks retsensenti, kellest üks on Rocca al Mare 

Kooli õpetaja. Kaitsmised viiakse läbi mai alguses ning juuni alguses. Õpilasfirmad kaitsevad oma tööd 

augusti järelevastamiste päeval. 

KAITSMISE KORD 

Hiljemalt kaks päeva enne kaitsmist saab õpilane meili teel retsensiooni ning valmistab ette kaitsekõne. 

Uurimistööde kaitsmiseks moodustab kool komisjoni(d), kuhu kuulub retsensent, juhendaja, 

kollokviumirühma juht, üks kooli poolt määratud püsiliige ning komisjoni esimees. Õpilane tutvustab 

oma tööd ning vastab retsensioonis esitatud ning kaitsmise käigus tekkinud küsimustele. Igale õpilasele 

on kaitsmiseks ette nähtud 15 minutit, misjärel otsustab komisjon uurimistöö hinde. 

HINDAMINE 

Uurimistööd hindab eksamikomisjon, võttes aluseks Rocca al Mare Kooli uurimistöö hindamisjuhendi. 

Loov- ja praktilise osaga tööde hindamine toimub vastavalt Loov- ja praktilise osaga töö 

hindamisjuhendile.  Hindamisjuhendit tutvustatakse õpilastele uurimistöö aluste tunnis. Eksamihinne 

kujuneb retsensendi hinde, juhendaja hinde ning komisjoni hinde alusel. Tööd hinnatakse 

viiepallisüsteemis ning sooritatuks loetakse töö, mis on saanud hindeks vähemalt „3“. 



JÄRELKAITSMISE KORRALDAMINE 

Juhul, kui õpilane ei saavuta vähemalt hinnet „3“, tuleb tal sooritada järelkaitsmine. Järelkaitsmine 

toimub 12. klassi 1. perioodi järelvastamiste päeval oktoobri koolivaheajal. Augusti teises pooles on 

õpilasel õigus saada juhendajalt abi uurimistöö muutmisel. 

Töö, mida oktoobri tähtajaks ei esitata või mille kaitsmine järelevastamiste päeval ei õnnestu, 

loetakse mittesooritatuks. Uurimistöö mitte sooritamisel ei ole võimalik lõpetada gümnaasium 

tavapärasel ajal. 

Õpilasel, kellel 11. klassis uurimistöö kirjutamine mõjuvatel põhjustel ei õnnestu, on võimalus esitada 

ajakavas näidatud kuupäevaks vanema kooliosa juhatajale taotlus uurimistöö sooritamiseks 12. klassis.  

Sel juhul valib õpilane uue teema ja/või uue juhendaja ning esitab töö kooli poolt kehtestatud tähtajaks 

neljanda perioodi lõpus. 

UURIMISTÖÖ KAITSMISE TULEMUSTE APELLEERIMINE 

Kui uurimistöö autor ei ole kaitsmise tulemusega rahul, on tal kolme tööpäeva jooksul tulemuse 

teatavakstegemisest alates võimalus pöörduda eksamikomisjoni esimehe poole selgituse saamiseks. 

Kui selgitus teda ei rahulda, on tal võimalik esitada 5 tööpäeva jooksul alates kaitsmispäevast kirjalik 

apellatsioon vanema kooliosa juhatajale. Vanema kooliosa juhataja määrab apellatsioonikomisjoni, 

kuhu kuuluvad kaks uut retsensenti ning komisoni esimees. Komisjon teeb otsuse hinde muutmata 

jätmise, alandamise või tõstmise kohta 30 tööpäeva jooksul alates apelleerimisavalduse laekumise 

kuupäevast. Uurimistöö hinde kohta võib õpilane esitada kaebuse Haridus-ja Teadusministeeriumile 

seadustikus sätestatud alustel ja korras tingimusel, et eelnevalt on esitatud apellatsioon kooli 

apellatsioonikomisjonile, kuid apellatsioonikomisjoni otsus teda ei rahuldanud.  

UURIMISTÖÖDE SÄILITAMINE 

Uurimistöid säilitatakse paberkandjal kooli raamatukogus 3 aastat. 


