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Kunstiõppe  hindamisjuhend 
 

Üldsätted 

 

1. Hindamise eesmärgid  

 Anda tagasisidet õpilase õpiedukusest ja toetada õpilase arengut. 

 Suunata õpilase enesehinnangu kujunemist ja innustada teda sihikindlamalt õppima. 

 Suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel. 

 Julgustada õpilast oma tööd suuliselt analüüsima. 

 

2. Hindamise objekt ja vahendid 

 Hindamine on osa õppe- ja kasvatusprotsessist.  

 Hinnatakse nõutavate õpitulemuste saavutatust, teadmiste ja oskuste omandatust,  õpilase  

hoolsust. 

 Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja 

millised on hindamiskriteeriumid. 

 

Teadmiste ja oskuste hindamine 

 

1. Hindamissüsteem 

 Õpitulemusi hinnatakse „arvestatud“, „mittearvestatud“ ning   hoolsust sõnaliselt (väga hea, 

hea, rahuldav, mitterahuldav).  

 Õpilase õpitulemusele võib anda ka sõnalisi hinnanguid. 

 Sõnalisi hinnanguid antakse vestlusena, mille käigus õpilane räägib oma tööst ja 

eesmärkidest, õpetaja toob esile õpilase edusammud ja juhib tähelepanu arendamist 

vajavatele  oskustele. 

 

2. Õpitulemuste hindamise põhimõtted 

 Hinnatakse õpilase loovust, fantaasiat, ideede uudsust, tehniliste oskuste kasutamist, 

proportsioonide ja ruumilisuse kujutamise oskust, värvusõpetuse jne ainekavas olevate 

õpitud oskuste praktilist kasutust. 

 Hindamisel arvestatakse  kooliastme eripära. 

 Eelkoolis hinnatakse lapse omapärast ideed ja loomingulisust ning töö lõpetatust, vormistus 

ning viimistlus võivad olla tagasihoidlikumad.  

 Hindamise vormiks on ka näitused koolis ja väljaspool kooli. 

 Hindamine toimub  kolm korda aastas. Õpilane kogub oma õppetööd selleks ettenähtud mapi 

vahele ja esitab hindamiseks.     

                                                                                        

 

3. Õpitulemuste hindamiskriteeriumid 

 „Arvestatud“ – õpilasel on täidetud õppekava nõuded, tööd on tehniliselt teostatud, praktiline 

tegevus haakub teoreetiliselt õpituga. Tööd on lõpetatud ning nendest saab teha valiku 

näitusel eksponeerimiseks. Õppetööst on osa võetud vähemalt 75% tundidest. 
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 „Mitte arvestatud“ – õpilasel on õppetööde maht osaliselt täidetud, olemasolevad ülesanded 

on täidetud pealiskaudselt, praktilises tegevuses on olulisi puudujääke ning tööd lõpetamata, 

mis takistab teha näituse jaoks valikut.  

 

4. Õpitulemuste hindamise korraldus 

 Õpilase teadmisi ja oskusi hindab vastava aine õpetaja, arvestades nende vastavust kooli 

õppekavas toodud nõuetele.  

 Trimestri algul teeb õpetaja teatavaks käsitletava läbiva teema, õppeaine nõutavad teadmised 

ja oskused, nende hindamise aja ja vormi. 

 Iga õppeaasta lõpus valib õpilane oma töödest 3, mida tutvustab ja analüüsib koos 

kursusekaaslastega. 

 Kokkuvõtvalt hinnatakse kunstiosakonnas iga trimestri lõpus. Aastahinde aluseks on 

kokkuvõtvad trimestri hinded. 

 Õpilane on lõpetanud õppeaasta, kui kõiki õppeainete tulemusi loetakse arvestatuks.  

 Positiivsete aastahinnete saavutamiseks võib õpilase jätta pärast õppeperioodi lõppu 

täiendavale õppetööle. 

 

5. Kooli lõpetamine 

 II kursuse 2. õppeaastal tehakse noorema kooliastme lõpetamiseks lõputöö. Noorema astme 

lõputunnistus antakse õpilasele, kelle õpitulemusi on hinnatud kõigis huviala õppekavas 

ettenähtud ainetes. 

 IV kursuse 2. õppeaastal tehakse huvikooli lõpetamiseks lõputöö. Põhikooli lõputunnistus 

antakse õpilastele, kelle õpitulemusi on hinnatud kõigis huviala õppekavas ettenähtud 

ainetes. 

 Olenevalt õpilase võimekusest on lubatud õppekava läbida ja nõutavad õpitulemused 

saavutada ka tunnijaotusplaanis fikseeritust lühema ajaga. 

 

6. Hoolsuse hindamine  

 Käitumise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnormide järgimine koolis.   

 Hoolsuse  hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse: kohusetundlikkus, 

töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel.  

  

Hoolsushindega "väga hea"   hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse kohusetundlikult, 

õppeülesannete täitmisel töökas ja järjekindel ning tunnis aktiivne, osaleb aktiivselt koolielus 

(erinevad projektitöö), on valis rohkemaks kui õppekavas ette nähtud.  

Hoolsushindega "hea" hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse kohusetundlikult, õpib 

ettenähtud õppekava piires, osaleb tunnitöös. 

Hoolsushindega "rahuldav" hinnatakse õpilast, kes oma õppeülesannete täitmisel ei ole piisavalt 

töökas ja järjekindel tunnitöös osalemisel, esineb palju puudumisi. 

Hoolsushindega "mitterahuldav" hinnatakse õpilast, kes ei õpi võimetekohaselt,  jätab sageli oma 

tööd lõpetamata, tundidest osavõtt ei ole järjepidev. 

  

 Õpilase hoolsust hindab iga aineõpetaja. 

 

Hinde vaidlustamine 

 

Õpilasel ja tema seaduslikul  esindajal on õigus hindeid vaidlustada 10 päeva jooksul pärast 

hinde teadasaamist, esitades kooli direktorile kirjaliku taotluse koos põhjendustega. 


