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Kehtestatud direktori 31. augusti 2016 

käskkirjaga nr 1-2/57 

Tarvastu Gümnaasiumi hindamise kord 
 
 

Hindamise korra aluseks on:  
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus; 
Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava; 
Tarvastu Gümnaasiumi õppekava 
 
1. peatükk 

ÜLDSÄTTED 
 
§ 1. Reguleerimisala 
(1) Käesoleva juhendiga sätestatakse Tarvastu Gümnaasiumi õpilaste teadmiste ja oskuste ning 

käitumise ja hoolsuse hindamise, õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 

klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord. 

(2) Üleriigiliste tasemetööde, põhikooli lõpueksamitööde ja riigieksamitööde hindamine ning 

põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine on sätestatud haridus- ja teadusministri määrustes 

,,Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise, koostamise, 

läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite 

tulemuste analüüsimise tingimused ja kord" ja ,,Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja 

rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi võirühma vastuvõtmise 

või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilasele keskendatud õppe 

rakendamise tingimused ja kord". 

 
§ 2. Hindamise alus 
(1) Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe 

analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. 

Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Hindamine on 

õpetamise ja õppimise lahutamatu osa. 

(2) Õpilase ainealaseid teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas ainekavas  

toodud oodatavate õpitulemustega ja tema õppele püstitatud eesmärkidega.  

(3)Ainealaseid teadmisi võib hinnata nii õppe käigus kui ka õppeteema lõpus.  
(4) Käitumise ja hoolsuse hindamisel lähtutakse kooli õppekava ning kooli kodukorra nõuetest. 

(5) Kui õpilasele on koostatud individuaalne õppekava, arvestatakse hindamisel individuaalses 

õppekavas sätestatud erisusi. 

 
§ 3. Hindamise eesmärk 
(1) Hindamise eesmärk on: 

1) toetada õpilase arengut; 
2) anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta; 
3) suunata õpilast sihikindlalt õppima; 
4) suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee 

valikul; 
5) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel; 
6) anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks. 

(2) Käitumise ja hoolsuse hindamise eesmärk on: 
1) suunata õpilast järgima üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täitma kooli 
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kodukorra nõudeid; 
2) motiveerida õpilast hoolikalt täitma õppeülesandeid. 

 

§ 4. Hindamisest teavitamine 
(1) Kooli õppekavas sätestatud õpilaste hindamise põhimõtted ja kord on kättesaadav kooli 

kodulehel. 

(2) Teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavad õpilastele aineõpetajad 

õppeaasta või ainekursuse algul. 

(3) Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassijuhataja 

õppeaasta algul. 

(4) Õpilasel on õigus saada vastavalt klassi- või aineõpetajalt teavet hindamise korralduse ning 

saadud hinnete ja hinnangute kohta. 

(5) Õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustatakse 

lastevanematele klassi lastevanemate koosolekul. 

(6) Lapsevanemal on õigus saada teavet oma lapse hinnete kohta vastavalt klassi- või 

aineõpetajalt ja klassijuhatajalt. 

(7) Õpilase hinnetest teavitatakse õpilaspäeviku, e-kooli ja alates 5. klassist kaks korda 

trimestris hinnetelehe kaudu ning trimestri lõpus klassitunnistusega.  

(8) Gümnaasiumiõpilased saavad vanematele esitamiseks klassijuhatajalt hinnetelehe 

novembris ja märtsis ja klassitunnistuse õppeaasta lõpul  

 

2. peatükk 

TEADMISTE JA OSKUSTE HINDAMINE 
 
§ 5. Õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise skaalad 
(1) Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse viiepallilist numbrilist skaalat. 

(2) Lisaks kasutatakse sümbol „X“  esitamata hindelise töö või hindamata trimestri tähisena. 
(3) Mõnede õppeülesannete hindamisel võib õpetaja kasutada hinnangut ,,arvestatud" (A) ja 

,,mittearvestatud" (MA): gümnaasiumi valikainete, meditsiinilisse erigruppi kuuluvate õpilaste  

kehalise kasvatuse, erivajadusega õpilaste oskusainete hindamise puhul. 
 
§ 6. Hinnete sisu 
(1)Hindamisel viie palli süsteemis: 

1) hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks 

olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid; 

 
2) hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe 

aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele; 

 
3) hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida 

või kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või 

edasises elus;  
 
4) hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, aga ei 

võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus; 
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5) hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta 

hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende 

õpitulemuste osas puudub 
 

(2)Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse 

põhimõttest, et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, 

koostatakse tööd nii, et hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% 

maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, 

hindega „2” 20–49% ning hindega „1” 0–19%. 
 
(3) Hinde täpsustamiseks võib kasutada ka + või – 

(4) Õpilased, kellele on määratud tugisüsteem, IÕK või LÕK, hinnatakse vastavalt 

rakendatud õppekavale. 

 
§ 7. Õpitulemuste hindamise korraldus 
(1) Trimestri või kursuse algul teeb aineõpetaja õpilastele teatavaks õppeaine nõutavad 

teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi.  

(2) Õpilase teadmisi ja oskusi hindab aineõpetaja õpilase suuliste vastuste (esituste), 

kirjalike ja praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades tema teadmiste 

ja oskuste vastavust õppekavas esitatud nõuetele.  

(3) Õpitulemuste hindamine jaguneb järgmiselt: kujundav hindamine, õpiprotsessi 

hindamine, arvestuslik hindamine ja kokkuvõttev hindamine. 

(4) Õpiprotsessi hindamine on õppimise üksiktulemuste hindamine. 

(5) Arvestuslik hindamine on ühe tervikliku aineosa käsitlemise järel nõutavatele 

õpitulemustele hinnangu andmine.  

(6) Õpilase poolt eelnevat iseseisvat ettevalmistust nõudvate arvestuslike tööde aeg 

kavandatakse kooskõlastatult teiste õppeainete õpetajatega. 

(7) Otsuse selle kohta, kas ja kuidas kasutatakse arvestuslikul hindamisel protsessihindeid 

ning kujundava hindamise tulemusi, teeb õpetaja, teavitades sellest õpilasi trimestri või 

kursuse algul. 

(8) Tarvastu Gümnaasiumi õpilasel ei ole üldjuhul rohkem kui kaks kontrolltööd päevas. 

(9) Oskusainetes (muusika, kunst, kehaline kasvatus, tööõpetus) arvestatakse õpitulemuste 

arvestuslikul hindamisel ka õpilase individuaalset arengut. 

(10) 1. klassi õpilaste teadmiste ja oskuste hindamisel  kasutatakse kõigis õppeainetes 

hinnete asemel suulisi ja kirjalikke sõnalisi hinnanguid, mis kirjeldavad õpilase teadmisi 

ja oskusi erinevates õppeainetes. Sõnaliste hinnangute kasutamise põhimõtted ning 

hinnangute andmise tingimused ja kord on sätestatud ainekavades. 

(11)Õpilaste teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse kõigis õppeainetes lisaks 

numbrilisele hindamisele ka sõnalisi hinnanguid.  

(12) 3. ja 6. klassis viiakse läbi riiklikud tasemetööd. 

(13) Koolisisesed tasemetööd viiakse läbi 7. klassis B- keeles. 

(14)  8. klassi õpilased sooritavad õppeaasta lõpul ühes õppeaines üleminekueksami, 

matemaatikas arvestusliku kontrolltöö. 

(15)III kooliastmes sooritavad ja kaitsevad loovtöö. 

(16)Kõik 10. ja 11. klassi õpilased sooritavad üleminekueksami eesti keeles ja 

matemaatikas. 

(17)Üleminekueksami sooritamine on tingimuseks klassi lõpetamiseks.  

(18) Ebaõnnestunud üleminekueksami korral tuleb sooritada õpilasel järeleksam. 
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(19) Üleminekueksami/uurimistöö hinne kantakse eKooli ja klassitunnistusele. 

(20) Tarvastu Gümnaasiumi uurimistöö koostamise korralduse ja uurimistöö nõuded 

kehtestab kooli õppenõukogu ja need avalikustatakse kooli veebilehel. 

 
§ 8. Kujundav hindamine 
(1) Kujundava hindamisena mõistetakse õppe kestel toimuvat hindamist, mille käigus 

analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse 

tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja suunatakse 

õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed. Kujundav 

hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. 

Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi 

ning sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut. 

(2) Õppetunni vältel saab õpilane enamasti suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet 

ja ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja oskuste (sealhulgas üldpädevuste, kooliastme õppe- 

ja kasvatuseesmärkide ja läbivate teemade) kohta. Kogu õppepäeva vältel annavad pedagoogid 

õpilasele tagasisidet, et toetada õpilase käitumise, hoiakute ja väärtushinnangute kujunemist. 

Kool reageerib juhtumitele, mis on vastuolus üldtunnustatud väärtuste ning heade tavadega. 

(3) Õpilane kaasatakse enese ja kaaslaste hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke seada 

ning oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel analüüsida ning tõsta õpimotivatsiooni. 

(4) Kujundava hindamise ühe vahendina võib kasutada õpimappi. Õpimapp õppimise 

päevikuna sisaldab nii õppetöid kui ka tööde analüüsi ja tagasisidet. Õpimappe võib koostada 

aine- ja valdkonnapõhiselt, läbivate teemade või üldpädevuste kohta. 
 
§ 9. Järelevastamise ja hinde parandamise kord 

(1) Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle 

tulemust on hinnatud hindega „puudulik” , „nõrk” või on hinde asemel on märge  „X”, 

antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks. 

(2) Järelevastamine toimub kokkuleppel aineõpetajaga üldjuhul  kümne õppepäeva jooksul, 

kui aineõpetaja ei ole kokkuleppel õpilasega määranud selleks teise aja. Kui õpilane 

pole tähtaja lõpuks nõutavaid arvestuslikult hinnatavaid ülesandeid täitnud, arvestatakse 

märget „X” nagu hinnet „1“. 

(3) Uus hinne kantakse eKooli parandushindena (tärniga) 

(4) Kui gümnaasiumiõpilane on puudunud 1/3 ühe kursuse tundidest, on aineõpetajal õigus 

teha kursuse lõpus õpilasele kirjalik, suuline või praktiline arvestuslik töö kogu kursuse 

materjali ulatuses. Kursusetöö hinne on arvestusliku hinde kaaluga.  

 

§ 10. Kokkuvõttev hindamine 
(1) Kokkuvõttev hinne on õppeaine trimestri-, kursuse- , aasta- ning kooliastmehinne.  

(2) 1. klassi õpilase teadmistele ja oskustele antakse trimestri lõpul kirjalikult kokkuvõtvaid 

sõnalisi hinnanguid. Nende alusel antakse enne õppeperioodi lõppu kokkuvõtvad sõnalised 

hinnangud kogu õppeperioodi kohta.  

(3) I-III kooliastmel hinnatakse õpilase õpitulemusi kokkuvõtvalt trimestri- ja aastahindega.  

(4) Trimestrihinne pannakse välja trimestri jooksul saadud hinnete alusel. Aastahinne pannakse 

välja enne õppeperioodi lõppu trimestrihinnete alusel.  

(5) Gümnaasiumiastmes hinnatakse õpilase õpitulemusi vastavas õppeaines kokkuvõtvalt 

kursuse- ja kooliastmehindega. 

(6) ) Gümnaasiumi valikkursuste hindamisel võib kasutada hinnanguid "arvestatud" ja 

"mittearvestatud", kui see on sätestatud valikkursuse ainekavas. 

(7) Kursusehinne pannakse välja kursuse jooksul saadud hinnete alusel. Kooliastmehinne 

pannakse välja õppeaine 10.–12. klassi kursusehinnete alusel.  
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(8) ) Kokkuvõtva hinde panemisel arvestatakse erinevate hinnete tähtsust ja kaalu, see ei pea 

olema hinnete aritmeetiline keskmine. 

(9) Trimestri- või kursusehinde võib jätta panemata (märge „ X “ ) 

1) kui õpilane  on puudunud üle 50% vastava aine tundidest  

2) õpilasel on sooritamata rohkem kui üks kolmandik kavandatud õppeülesannetest. 

(10) Kui põhikooli õpilase trimestrihinne on «puudulik» või «nõrk», talle on antud 

samaväärne sõnaline hinnang või on jäetud hinne välja panemata, rakendatakse tema 

abistamiseks järgmisi tugisüsteeme: aine järelevastamiseks tugisüsteemi kaardi koostamine, 

kohustuslikud konsultatsioonitunnid, individuaalse õppekava koostamine, logopeediline 

abi, osalemine õpiabi rühmas, osalemine funktsionaalse lugemisoskuse arendamise rühmas 

jne. 

(11) Kui õpilasel on trimestri- või kursusehinne välja panemata, puudulik või nõrk, saab ta 

seda järele vastata kahe nädala jooksul pärast  trimestri või kursuse lõppu. Õppeaasta 

viimase trimestri või kursusehinde järelevastamine toimub täiendava õppetöö raames. 

(12) Kui õppeaine trimestri- või kursusehinne on jäänud välja panemata ja õpilane ei ole 

kasutanud võimalust järele vastata, loetakse õppeaasta lõpul antud trimestri või kursuse  

vältel omandatud teadmised ja oskused üldjuhul vastavaks hindele «nõrk» ning õpilane 

jäetakse täiendavale õppetööle. 

(13)  Enne aastahinde väljapanemist peavad olema kõik mitterahuldavad ja hindamata 

trimestrihinded järele vastatud. 

(14) Kui õpilane jäetakse täiendavale õppetööle, otsustatakse õppeaine lõplik aastahinne 

ja/või kooliastmehinne pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö 

tulemusi. 

(15) 9. klassi õpilasele pannakse aastahinded välja enne lõpueksamite toimumist, välja 

arvatud õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle.  

(16) 12. klassi õpilasele pannakse eksamiaines kooliastmehinne välja enne riigieksami 

toimumist. Teiste õppeainete kooliastmehinded pannakse välja enne õppeperioodi lõppu.  

(17) Õppeainete kokkuvõtvad trimestri-, kursuse- ja aastahinded kantakse eKooli ja 

klassitunnistusele, aasta- ja kooliastmehinded ka õpilasraamatusse 

 
3. peatükk  
KÄITUMISE JA HOOLSUSE HINDAMINE  
 
§ 11. Käitumise ja hoolsuse hindamise korraldus 
(1) Põhikoolis hinnatakse õpilase käitumist ja hoolsust. 

(2) Käitumist ja hoolsust hindab klassijuhataja koostöös aineõpetajatega.. 

(5) Käitumis- ja hoolsushinded märgitakse eKooli ja klassitunnistusele, käitumishinne ka 

õpilasraamatusse 

(6) Gümnaasiumiastmes märgib aineõpetaja oma hinnangu käitumise kohta iga kursuse lõpus. 

Õpilasele antakse arenguvestlusel klassijuhataja poolt vähemalt kord õppeaastas hinnang 

käitumise kohta. 
 
§ 12. Hoolsuse hindamine 
(1) Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse: kohusetundlikkus, 

töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel. 

(2) Hoolsushindega "eeskujulik" hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse alati 

kohusetundlikult, õpib kõiki õppeaineid võimetekohaselt, on õppeülesannete täitmisel töökas ja 

järjekindel, ilmutab omaalgatust ja viib alustatud töö lõpuni. 

(3) Hoolsushindega "hea" hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse kohusetundlikult, 

on töökas ja järjekindel õppeülesannete täitmisel, hoolikas ning õpib võimetekohaselt. 
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(4) Hoolsushindega "rahuldav" hinnatakse õpilast, kes üldiselt täidab oma õppeülesandeid, kuid 

ei ole piisavalt töökas ja järjekindel õppeülesannete täitmisel ega õpi oma tegelike võimete 

kohaselt, ei täida vahel tundides õpetajate nõudmisi või jätab vahel täitmata kodused 

õppeülesanded. 

(5) Hoolsushindega "mitterahuldav" hinnatakse õpilast, kes ei õpi võimetekohaselt, suhtub 

õppeülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult, ei täida tundides õpetajate nõudmisi, jätab 

sageli täitmata oma kodused õppeülesanded. 
 
§ 13. Käitumise hindamine 

(1) Õpilase käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud 

käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis. 

(2) Käitumishindega «hea» hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnormide järgimine on harjumuspärane, kes täidab kooli kodukorra nõudeid 

järjepidevalt. 

(3) Käitumishindega «rahuldav» hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldtunnustatud 

käitumis- ja kõlblusnorme ning täidab kooli kodukorra nõudeid, kuid kellel on esinenud 

väikseid eksimusi. 

(4) Käitumishindega «mitterahuldav» hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra 

nõudeid, ei allu õpetajate nõudmistele ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnorme. Õpilase käitumise võib hinnata «mitterahuldavaks» ka üksiku 

õigusvastase teo või ebakõlbelise käitumise eest. 

 

4. peatükk  
 
HINDE JA HINNANGU VAIDLUSTAMINE  
 
§ 14. Hinde ja hinnangu vaidlustamine  
(1) Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus hindeid ja sõnalisi hinnanguid vaidlustada 

kümne päeva jooksul pärast hinde või hinnangu teadasaamist, esitades kooli direktorile 

kirjalikult vastava taotluse koos põhjendustega.  

(2) Kooli direktor teeb otsuse ja teavitab sellest lõikes 1 nimetatud taotluse esitajat kirjalikult 

viie tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates.  

 
5. peatükk 
 

ÕPILASE TÄIENDAVALE ÕPPETÖÖLE JA KLASSIKURSUST KORDAMA JÄTMINE 

NING JÄRGMISSE KLASSI ÜLEVIIMINE  

 
§ 15. Õpilase täiendavale õppetööle jätmine 
(1) Õpilase täiendavale õppetööle jätmine 1.–3. kooliastmel 

1) Kui õpilasel on jäänud omandamata õppekavas nõutavad teadmised ja oskused, võib ta 

jätta täiendavale õppetööle, mis viiakse läbi pärast õppeperioodi lõppu.  

2) Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles trimestri hinne on olnud  

«puudulik»,  «nõrk», X või õpilasele on antud samaväärne kokkuvõttev sõnaline 

hinnang. 

3) Täiendavale õppetööle jäetakse ka need 8. klassi õpilased, keda üleminekueksamil, 

matemaatika tasemetööl või loovtöö (uurimistöö) kaitsmisel hinnatakse hindega 

„puudulik” või „nõrk”.  

4) Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul juhendamisel spetsiaalseid 

õppeülesandeid. Tulemusi kontrollitakse ja hinnatakse.  
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5) Kui õpilane jäetakse täiendavale õppetööle, pannakse õppeaine aastahinne välja pärast 

täiendava õppetöö lõppu.  

 

 
(2) Õpilase täiendavale õppetööle jätmine gümnaasiumiastmel 

1) Täiendav õppetöö määratakse õpilasele õppeaines, kus 50% või rohkem õppeaasta 

jooksul läbitud kursustest on hinnatud „puudulikuks“ või „nõrgaks“.  

2) Õppenõukogu määrab täiendava õppetöö ka õpilasele, kellel on mingis õppeaines mõni 

läbitud kursustest hinnatud „puudulikuks“, „nõrgaks” või jäänud hindamata  

3) Õpilasele, keda hinnatakse üleminekueksamil hindega „puudulik” või „nõrk”, 

määratakse üleminekueksami järeleksam. 

4) Täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu enne õppeperioodi lõppu.  

5) Täiendav õppetöö toimub pärast õppeperioodi lõppu ja kestab üldjuhul kaks nädalat. 

6) Kuni kahes õppeaines võib õppenõukogu pikendada õpilase täiendavat õppetööd  30. 

augustini. 

7) Õppeainetes, milles õpilasele antakse täiendav õppetöö, pannakse kooliastmehinne 

välja pärast täiendava õppetöö sooritamist.  

8) Gümnaasiumiastme õpilane arvatakse kooli õppenõukogu otsusega koolist välja, kui tal 

on kolmes või enamas õppeaines 50% läbitud kursustest  hinnatud “puudulikuks” või 

“nõrgaks”. 

9) Kui õpilane ei sooritanud täiendavat õppetööd või/ja üleminekueksami järeleksamit 

vähemalt hindele “rahuldav” või ei ilmunud täiendavale õppetööle või/ja 

üleminekueksami järeleksamile (ilma mõjuva põhjuseta), arvatakse õppenõukogu 

otsusega õpilane koolist välja. 

 
§ 16. Õpilase järgmisse klassi üleviimine ja klassikursust kordama jätmine 
(1) Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustab õppenõukogu.  

(2) I-III kooliastmes viiakse õpilane, keda ei ole jäetud täiendavale õppetööle, järgmisse klassi 

üle enne õppeperioodi lõppu. Õpilane, kes jäeti täiendavale õppetööle, kuid keda ei jäeta 

klassikursust kordama, viiakse järgmisse klassi üle hiljemalt 30. augustiks.  
(3) 8., 10. ja 11. klassi õpilasele, kes sooritas üleminekueksami hindele „puudulik”, „nõrk” või 

ei ilmunud eksamile, määratakse korduseksam 
(4) Pärast korduseksami või täiendava õppetöö sooritamist muudetakse eKoolis eksamihinne, 

põhikooliõpilase aastahinne või gümnaasiumiõpilase kursusehinne. Hindele lisatakse 

kommentaar "Sooritas korduseksami" või "Sooritas täiendava õppetöö". 

(5) Gümnaasiumiastme õpilane viiakse järgmisse klassi, kui tema õppeaasta kursusehinded ja 

üleminekueksami hinne on vähemalt „rahuldavad“.  

(6) I-III kooliastmel võib õppenõukogu põhjendatud otsusega erandjuhul jätta õpilase 

klassikursust kordama, kui  

1) õpilasel on kolmes või enamas õppeaines pandud välja aastahinne «puudulik» või 

«nõrk» ja täiendav õppetöö ei ole tulemusi andnud  

2) õppekavaga nõutavate õpitulemuste saavutamiseks ei ole otstarbekas rakendada 

individuaalset õppekava või muid koolis rakendatavaid tugisüsteeme.  

(7) Õppenõukogu kaasab I-III kooliastme õpilase klassikursuse kordamise otsuse tegemisel 

õpilase ja/või tema seadusliku esindaja ning kuulab ära tema arvamuse. Õppenõukogu 

otsuses põhjendatakse, miks on otstarbekas jätta õpilane klassikursust kordama.  

(8) Klassikursust ei jäeta kordama lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppivaid õpilasi ning 

gümnaasiumiastmel õppivaid õpilasi. 

(9) Lõikes (2) sätestatud tähtaegu ei kohaldata õpilase puhul, kellele on koostatud 

individuaalne õppekava, kus on ettenähtud erisused järgmisse klassi üleviimise ajas.  
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§ 17. Põhikooli lõpetamine 
(1) Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt 

"rahuldavad", kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö ning kes on sooritanud 

vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele eksami, matemaatikaeksami ning ühe eksami 

omal valikul. 

(2) Põhikooli lõpetanuks võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel 

ja õppenõukogu otsusega pidada ning põhikooli lõputunnistuse anda õpilasele: 

1) kellel on üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne; 

2) kellel on kahes õppeaines kummaski üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine 

viimane aastahinne. 
(3)Põhikoolilõpetaja, kellel ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel (näiteks haigestumine, 

osalemine rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel) sooritada ühtset 

põhikooli lõpueksamit või koolieksamit eksamiperioodil ettenähtud ajal, sooritab 

koolieksami kooli direktori poolt määratud ajal hiljemalt jooksva õppeaasta 30. juuniks. 

Õpilase taotlusel võib eksam toimuda ka pärast 30. juunit, hiljemalt jooksva õppeaasta 25. 

augustiks. 
(4) Põhikoolilõpetaja, kelle ühtse põhikooli lõpueksami või koolieksami hinne oli «nõrk» 

või «puudulik», sooritab korduseksami koolieksamina kooli direktori poolt määratud ajal 

hiljemalt jooksva õppeaasta 30. juuniks. Õpilase taotlusel võib eksam toimuda ka pärast 30. 

juunit, hiljemalt jooksva õppeaasta 25. augustiks.  
(5) Haridusliku erivajadusega õpilasele, kellel käesolevas määruses sätestatud tingimustel 

kooli õppekavaga või nõustamiskomisjoni soovitusel individuaalse õppekavaga on 

vähendatud või asendatud käesolevas määruses sätestatud taotletavaid õpitulemusi, on 

lõpetamise aluseks kooli või individuaalses õppekavas määratud õpitulemuste saavutatus. 

Haridusliku erivajadusega õpilasel on õigus sooritada põhikooli lõpueksamid eritingimustel 

vastavalt "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" § 30 lõike 2 alusel haridus- ja teadusministri 

määrusega kehtestatud lõpueksamite korraldamise tingimustele ja korrale. 

 
§ 18. Gümnaasiumi lõpetamine 
(1) Gümnaasiumi lõputunnistuse annab gümnaasium õpilasele: 

1) kelle kooliastmehinded on vähemalt rahuldavad või valikkursuste puhul rahuldavad või 

arvestatud; 

2) kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega õppeaine kohustuslikule mahule vastavad 

eesti keele või lõikes 2 sätestatud tingimustel eesti keele teise keelena, matemaatika ja 

võõrkeele (inglise, prantsuse, vene või saksa keeles) riigieksamid. 

3) kes on sooritanud vähemalt rahuldavale tulemusele kooli õppekavas sätestatud õppesuunast 

tulenevat ainevaldkonda või ainevaldkondi ning sotsiaal- ja loodusvaldkonda hõlmava 

gümnaasiumi koolieksami; 

4) kes on sooritanud gümnaasiumi jooksul õpilasuurimuse või praktilise töö. 

(2) Õpilased, kes on lõpetanud põhikooli vene või muu õppekeelega koolis või klassis ja on 

asunud õppima eesti õppekeelega gümnaasiumisse või gümnaasiumiklassi, või õpilased, kes on 

vene või muu õppekeelega gümnaasiumist või gümnaasiumiklassist asunud õppima eesti 

õppekeelega gümnaasiumisse või gümnaasiumiklassi, võivad valida, kas sooritavad eesti keele 

või eesti keele teise keelena riigieksami. 
 

(3) Haridusliku erivajadusega õpilasele, kellel käesolevas määruses sätestatud tingimustel kooli 

õppekavaga või nõustamiskomisjoni soovitusel individuaalse õppekavaga on vähendatud või 

asendatud käesolevas määruses sätestatud taotletavaid õpitulemusi, on lõpetamise aluseks kooli 

või individuaalses õppekavas määratud õpitulemuste saavutatus. 
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§ 19 Individuaalsete tugisüsteemide rakendamine 
 
(1)  Õpilastele rakendatakse vajadusel individuaalseid tugisüsteeme, milleks on: 

1) Õpetajate konsultatsioonitunnid 

2) Logopeediline abi 
3) Funktsionaalse lugemise rühmad 4.-6. klassidele 
4) Õpiabirühmad 1.- 4. klassidele 
5) Õpiabirühmad 5.- 9. klassidele 
6) Individuaalne õppekava 

7) Lihtsustatud õppekava 
8) Abiõpetaja 

(2) Kui õpilase trimestri või poolaasta hinne on «puudulik» või «nõrk» või jäetud välja 

panemata, koostab õpetaja õpiabiplaani (tugisüsteemi kaart). 

 


