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                                               Kinnitatud  

   direktori 31. augusti 2016 käskkirjaga nr 1-2/11              

 

 

Pilliõppe hindamisjuhend 

 

Üldsaätted  

 
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. 

 

2. Hindamise objekt ja vahendid 

 Hindamine on osa õppe- ja kasvatusprotsessist.  

 Hinnatakse nõutavate õpitulemuste saavutatust, teadmiste ja oskuste omandatust,  õpilase 

käitumist ja hoolsust.  

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

millised on hindamiskriteeriumid 

 

Teadmiste ja oskuste hindamine 

 

1. Hindamissüsteem 

 Hindamisel kasutatakse neljapallisüsteemi. Õpilase teadmisi ja oskusi hinnatakse 

numbriliselt  (5 - väga hea, 4 - hea, 3 - rahuldav, 2 - puudulik) ning sõnaliselt hinnatakse 

käitumist ( hea, rahuldav, mitterahuldav) ja hoolsust (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 

 Hindamisel lähenetakse õpilastele individuaalselt. 

 Suuliselt toimub objektiivse tagasisidena hinnangu andmine igas tunnis. Hinnang on toetav, 

innustav, motiveeriv. 

 Numbrilisi hindeid pannakse jooksva töö eest tunnis, koduse ülesande täitmise eest, pala 

lõpetamisel.  

 Hindelisel esinemisel hinnatakse saavutatud õpitulemust (esinemisoskust, muusikalist 

väljendusoskust, mängutehnikat).  

 

3. Õpitulemuste hindamiskriteeriumid 

 Hinne “5”  (“väga hea”)  - õpitulemus on täiel määral vastav õppekava nõuetele. Õpitu on 

esitatud musikaalselt, loogilise tervikuna, tehniliselt korrektselt. 

 Hinne „4“ (hea) -   õpitulemus on üldiselt õppekava nõuetele vastav, kuid pole täielik või 

esineb väiksemaid eksimusi. Esituses ei kujune teose omapoolset nägemust, on puudujääke 

mängutehnikas ja keskendumises. 

 Hinne „3“ (rahuldav) – õpitulemus vastab üldiselt õppekava nõuetele, kuid esineb mitmeid  

puudusi ja vigu. Õpilase iseseisev töö on olnud ebapiisav. 
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 Hinne „2“ (puudulik) – õpitulemus vastab õppekava nõuetele vaid osaliselt,  esineb olulisi 

puudusi ja vigu. Õpilase õpitegevuses on olnud ebapiisav. 

 

4. Õpitulemuste hindamise korraldus 

 Trimestri algul teeb õpetaja teatavaks õppeaine nõutavad teadmised ja oskused, nende 

hindamise aja ja vormi. 

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

õppekavas toodud nõuetele.  

 Õpitulemuste hindamine jaguneb järgmiselt: õpiprotsessi hindamine, arvestuslik hindamine 

ja kokkuvõttev hindamine. 

 Õpiprotsessi hindamine on õppimise üksiktulemuste hindamine. 

 Arvestuslikku hindamisse kuuluvad tehniline arvestus, koosmusitseerimine, rütmika ja 

koorilaul. Arvestuslikud hinded kantakse tunnistusele. 

 Hindelised esinemised, milles on vähemalt kaks soolopala, on kaks korda õppeaastas. 

Kohustuslikud palad ja aeg on õpilasele teada poolaasta alguses. 

 Lisapilli õppivad õpilased esinevad vähemalt kord ja koosmusitseerimist õppivad õpilased 

kaks korda õppeaastas. 

 Lisa-aasta õpilase hindeline esinemine toimub kaks korda õppeaastas. 

 Üldjuhul laulavad kõik muusikakooli õpilased kooris, vastavalt vanusele mudilas- või 

lastekooris. 

 Kokkuvõtvalt hinnatakse muusikaosakonnas iga trimestri lõpus. Kokkuvõttev hinne kujuneb 

trimestri jooksul saadud hinnete alusel. Aastahinde aluseks on kokkuvõtvad trimestri hinded. 

 Õpilase üleviimine järgmisesse klassi toimub positiivsete aastahinnete alusel. 

 Positiivsete aastahinnete saavutamiseks võib õpilase jätta pärast õppeperioodi lõppu 

täiendavale õppetööle. 

 

5. Kooli lõpetamine 

 IV klassis sooritatakse noorema kooliastme lõpetamiseks põhipilli eksami ja solfedžos 

arvestuse. Noorema astme lõputunnistus antakse õpilasele, kelle õpitulemused kõigis huviala 

õppekavas ettenähtud ainetes on positiivsed. 

 VII klassis sooritatakse huvikooli lõpetamiseks pilli ja solfedžo lõpueksamid. Põhikooli 

lõputunnistus antakse õpilasele, kelle õpitulemused kõigis huviala õppekavas ettenähtud 

ainetes on positiivsed. 

 Olenevalt õpilase võimekusest on lubatud õppekava läbida ja nõutavad õpitulemused 

saavutada ka tunnijaotusplaanis fikseeritust lühema ajaga. 

 

6. Käitumise ja hoolsuse hindamine 

 Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnormide järgimine koolis.   

 

Käitumishindega «hea» hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide 

järgimine on harjumuspärane, kes täidab kooli kodukorra nõudeid järjepidevalt. Õppetööst 

puudumine on äärmisl juhul ning sellest on õpetajat teavitatud õigeaegselt. 

Käitumishindega «rahuldav» hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnorme ning täidab kooli kodukorra nõudeid, kuid kellel on esinenud väikseimaid 

eksimusi. 

Käitumishindega «mitterahuldav» hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra nõudeid, ei 

allu õpetajate nõudmistele ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme. Puudub õppetööst 

õpetajat teaviatamata. Õpilase käitumise võib hinnata «mitterahuldavaks» ka üksiku õigusvastase 

teo või ebakõlbelise käitumise eest. 
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 Hoolsuse  hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse: kohusetundlikkus, 

töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel.  

 

Hoolsushindega "väga hea" hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse 

kohusetundlikult, tuleb tundi kaasas õppevahendi ning  on tunniks ettevalmistunud, 

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

(esinemised, 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 nii tunniks ettevalmistumisel  kui tunnitöös osalemisel, sageli 

puuduvad õppevahendid, esineb palju puudumisi. 

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

täitmata oma kodused õppeülesanded, puuduvad tunniks vajalikud õppevahendid. 

  

 Õpilase käitumist  hindab tema põhipilliõpetaja, kuulates ära teiste aineõpetajate arvamuse. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


