Kirjalike tööde vormistamine

1. Õpilaste kirjalikud tööd (referaat, aruanne jne) trükitakse formaadis A4 (210 x 297 mm) lehe
ühele küljele.
2. Lehe servad jäetakse vabaks: vasakul 3 cm, paremal 2 cm, all 2,5 cm ja üleval 2,5 cm.
3. Tiitellehele kantakse kooli nimetus (Räpina Aianduskool), kursuse (õppekava) tähistus (nt
ME14-42-M), autori ees- ja perekonnanimi, töö pealkiri, töö liik (nt aruanne), töö juhendaja
ees-ja perekonnanimi, töö valmimise koht (Räpina) ja aasta (vt tiitellehe näidist käesolevas
juhendis lk 3).
4. Töö iseseisvad osad (sisukord, sissejuhatus, peatükid, kokkuvõte, kasutatud kirjandus, lisad)
algavad uuelt leheküljelt ja need vormistatakse nagu 1. astme pealkirjad.
5. Sisukord paikneb tiitellehe järel ja see koostatakse automaatselt pealkirja laadide põhjal.
Sisukord ise jäetakse sisukorrast välja.
6. Peatükkide pealkirjad (1.astme pealkirjad) vormistatakse suurte tähtedega rasvases kirjas
kirjasuurusega 16 punkti, alapeatükid (2. astme pealkirjad) kirjasuurusega 14 punkti. Peatükid
ja alapeatükid nummerdatakse. Nt
1. PRAKTIKAKOHA ÜLDISELOOMUSTUS (16 punkti)
1.1. Asukoht ja struktuur (14 punkti)
7. Pealkirjades sõnu ei poolitata, lühendeid ei kasutata, pealkirja lõppu punkti ei panda.
8. Kõik töö leheküljed nummerdatakse ühtsesse süsteemi, lehekülje number paigutatakse lehe
alla keskele. Tiitelleht ja sisukord võetakse lehekülgede nummerdamisel arvesse, kuid
numbreid neile ei lisata.
9. Töö põhitekst: Times New Roman või Arial, teksti suurus 12 punkti, reavahe 1,5,
rööpjoondus.
10. Tekstilõikude vahe 12 punkti e üks tähekõrgus. Taandrida ei kasutata. „Enter“ mitte iga rea
lõpus, vaid ainult lõigu lõpetamisel.
11.Võõrkeelsed tekstiosad esitatakse kaldkirjas.
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12. Viitamine. Refereeringus ja tsitaadis tuleb viidata. Viide pannakse ümarsulgudesse.
Kasutatakse nime ja aastaarvuga viitamist. Nt
(Tamm 2007: 31) ühe autoriga teos;
(Tamm ja Kask 2009: 23) kahe autoriga teos;
(Tamm jt 2010:56) (Tamm et al 2009: 34) autoreid rohkem kui kaks
(Noorte tõekspidamised… 2009) kui teosel puudub autor, tuleb viites märkida pealkirja
esimene sõna (või esimesed sõnad), mille järgse tühiku taha pannakse kolm punkti,
ilmumisaasta ja leheküljed.
13. Kõik töös esinevad tabelid ja joonised tuleb pealkirjastada ja nummerdada. Numeratsioon
on tööd läbiv.
Tabeli number ja pealkiri on alati tabeli kohal.
Joonise number ja pealkiri on joonise all.
14. Kasutatud kirjanduse loetelusse pannakse ainult töö koostamisel kasutatud ja viidatud
allikaid. Teosed loetletakse autorite perekonnanimede tähestikulises järjekorras, autori nime
puudumisel pealkirja esimese sõna järgi. Mitme autori puhul esitatakse nimed tiitellehel
esinevas järjekorras.
15. Kirjalikud tööd esitatakse formaadis A4 kiirköitjas või elektrooniliselt. Elektrooniliselt
esitatavate tööde failiformaadid kehtestab õpetaja.
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