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HINDAMISE KORRALDUS 

Kärla Põhikooli õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle 

ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord 

Läbi arutatud õppenõukogu 30.08.2018 koosolekul nr 1-4/05 

Kooskõlastatud kooli hoolekogu 20.09.2018 koosolekul nr 1-3/01 

Kooskõlastatud kooli õpilasesinduse 17.09.2018 koosolekul nr 1  

Kinnitatud direktori 08.10.2018 käskkirjaga nr 1-2/02 

I ÜLDSÄTTED  

Seaduslik alus: 

1. Hindamise alused: 

1.1. Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse: 

o Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest §29; 

o Põhikooli riiklikust õppekavast §19-23;  

o Kooli õppekava hindamise korraldusest; 

o Individuaalse õppekavaga sätestatud erisustest. 

1.2.Käitumise ja hoolsuse hindamisel lähtutakse: 

o Kooli õppekava nõuetest; 

o Kooli kodukorra nõuetest. 

2. Hindamise eesmärgid 

2.1. Teadmiste ja oskuste hindamise eesmärgid on: 

1) Toetada õpilase arengut; 

2) Anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta;  

3) Innustada ja 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. 
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2.2. Käitumise ja hoolsuse hindamise eesmärgid on:  

1) Motiveerida ja suunata õpilast järgima üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnorme;  

2) Suunata õpilast täitma kooli kodukorra nõudeid; 

3) Motiveerida õpilast täitma õppeülesandeid.  

3. Hindamisest ja kontrolltöödest teavitamine 

3.1. Õpilaste teavitamine:  

1) Õppeaasta algul tutvustab aineõpetaja hindamise põhimõtteid ja korda, 

klassijuhataja käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid. Õpilasel on õigus 

saada hinnete ja antud hinnangute kohta teavet aineõpetajalt ja klassijuhatajalt.  

2) Kontrolltöö on ulatuslik materjal, mis hõlmab mitme tunni, peatüki või aineosa 

kontrolli. Kavandatud kontrolltööde aeg fikseeritakse e-koolis jooksvalt. 

Õpetaja, kes esimesena fikseeris oma aines kontrolltöö, saab õiguse selle 

läbiviimiseks. Õppepäevas võib olla üks kontrolltöö, kui õpetaja ja õpilased ei 

lepi kokku teisiti.  

3) Tunnikontrolle võib teha igas tunnis. Tunnikontroll kontrollib ühe või kahe 

eelneva tunni teadmisi.  

3.2. Lapsevanemate teavitamine:  

1) Klassi lapsevanemate koosolekul tutvustatakse õpitulemuste, käitumise ja 

hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda. 

2) Toimuvad arenguvestlused õpilase ja/või lapsevanemaga. 

3) Lapsevanem saab jälgida õpilase igapäevaseid hindeid e-koolist ja 

õpilaspäevikust. 

4) Õpilasele väljastatakse klassitunnistus paberkandjal õppeaasta lõpus (I 

poolaasta kokkuvõtvad hinded ainult e-koolis). 

5) Kooli veebilehe kaudu saab tutvuda õppekavas sätestatud hindamise 

korraldusega.  
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II TEADMISTE JA OSKUSTE HINDAMINE NING 

TAGASISIDESTAMINE 

2.1.Teadmiste ja oskuste hindamise ning tagasisidestamise korraldus 

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.  

1) Poolaasta algul teeb vastava õppeaine õpetaja õpilasele teatavaks õppeaine nõutavad 

teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi. 

2) Õpilase teadmisi ja oskusi hindab vastava aine õpetaja õpilase suulise vastuste, kirjalike 

ja praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja 

oskuste vastavust õppekavas esitatud nõuetele.  

3) Õpitulemuste omandamist kontrollivate kirjalike kontrolltööde aeg kavandatakse 

kooskõlastatult teiste õppeaine õpetajatega ja märgitakse poolaastate lõikes e-kooli 

klassipäeviku juurde. Õpilasi teavitatakse vähemalt viis päeva enne kontrolltöö 

läbiviimist. 

4) Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitus), praktilist tegevust või selle 

tulemust on hinnatud hindega „puudulik“ või „nõrk“ või on hinne jäänud panemata, 

antakse õpilasele võimalus järeltöö sooritamiseks. 

5) Kui õpitulemuse kontrollimise päeval ei ole õpilasel mõjuvate põhjuste tõttu 

(pikaajaline haigus, vms) võimalik sooritada tööd, siis teatab ta õpetajale enne tunni 

algust põhjuse. Hiljem sooritab õpilane järeltöö kokkuleppel õpetajaga sobival ajal. 

Ilma mõjuva põhjuseta õpitulemuste kontrollimisest keeldumisel hinnatakse töö 

hindega „nõrk“, siis järele vastata ei saa. 

6) Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või maha kirjutamine, hinnatakse 

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

tulemust hindega „nõrk“. Selliselt saadud hinnet järele vastata ei saa.  

7) Õpilane on kohustatud kirjalikud tööd esitama korrektselt vormistatuna. Käekiri peab 

olema loetav ja selge. Õpetajal on õigus ebaselged kohad töös lugeda veaks või hinnata 

kogu loetamatu käekirjaga kirjutatud töö hindega „nõrk“. 
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2.2. Hinded viie palli süsteemis 

1) Õpilase ainealaseid teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas 

ainekavas toodud oodatavate õpitulemustega ja tema õppele püstitatud eesmärkidega. 

Ainealaseid teadmisi ja oskusi hinnatakse nii õppe käigus kui ka õppeteema lõppedes; 

2) Meie koolis hinnatakse õpilasi numbriliselt viie palli süsteemis alates teisest klassist; 

3) Hindega „5“ ehk „väga hea“ hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks 

olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid; 

4) Hindega „4“ ehk „hea“ hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe 

aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele; 

5) 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; 

6) Hindega „2“ ehk „puudulik“ hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

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

ei võimalda olulise raskuseta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus; 

7) Hindega „1“ ehk „nõrk“ hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

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

ei võimalda olulise raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning 

kui õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub. 

8) Vii palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse 

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

või – 5% muudatus), koostatakse tööd nii, et hindega „5“ hinnatakse õpilast, kes on 

saavutanud 90-100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega „4“ 70-89%, 

hindega „3“ 50-69%, hindega „2“ 20-49% ning hindega „1“ 0-19%.  

9) Koolisiseselt on kasutusel „+“ ja „-„ märgid. Märke kasutatakse töö välimusele, 

põhjalikkusele, täpsusele vms hinnangu andmiseks. 

10) Õppeainetes, mis eeldavad erivõimetel põhinevaid oskusi (kehaline kasvatus, muusika, 

kunst, tööõpetus, tehnoloogiaõpetus ja käsitöö), ei eelistata hindamisel andekust, vaid 

õpilaste püüdlikkust, osalemist õppeprotsessis ja teoreetilisi teadmisi. Tervislikest 

põhjustest  lähtuvalt (nt kehaline kasvatuses) võib õpetaja anda õpilasele erinevaid 
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õpiülesandeid ja nende alusel õpilast hinnata. Vastav märge lisatakse õpilase 

klassitunnistusele.  

2.3. 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. Kujundava hindamise tagasiside kirjeldab õigel ajal ja 

võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid 

edaspidiseks, mis toetavad õpilase arengut.   

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

õppeainet ja valdkonda 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. Põhikool reageerib juhtumitele, mis on vastuolus 

üldtunnustatud väärtuste ning heade tavadega. 

3) Õpilane kaasatakse enese ja kaaslaste hindamisse, et arendada oma 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 nii aine- ja valdkonnapõhiselt, läbivate teemade või üldpädevuste kohta.  

5) Meie koolis hinnatakse kujundavalt 1.klassi õpilasi ja 3.klassi õpilasi A-võõrkeeles. 

2.4. Järeltöö ja hinnete parandamine 

1) Õpilane on kohustatud sooritama tegemata töö kahe nädala jooksul. Tegemata töö märk 

e-koolis on suur X. Sama aja jooksul tuleb uuesti sooritada mitterahuldavale hindele 

tehtud töö. Pärast kahe nädala möödumist pole õpilasel õigust ilma mõjuva põhjuseta 

parandada oma tegemata või hindele „nõrk“ või „puudulik“ tehtud tööd. 

2) Kui õpilane puudub pärast töö hindele „nõrk“ või „puudulik“ sooritamist kahe nädala 

jooksul koolist mõjuvatel põhjustel ja soovib oma eelnevalt saadud mitterahuldavat 

hinnet parandada, on ta kohustatud aineõpetajale sellest kahe nädala jooksul teada 

andma. Sellisel juhul lepitakse aineõpetajaga erandkorras kokku hilisem järeltöö aeg.  

3) Järeltööd on võimalus teha üks kord. 
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4) Teisi hindeid saab parandada kokkuleppel õpetajaga erandkorras.  

5) Kui kahe nädala jooksul ei ole sooritamata töö mõjuvate põhjusteta vastatud või 

õpetajale pole erandolukorrast teda antud, muudab õpetaja e-koolis X lahtri hindeks „1“ 

ja seda ei saa enam parandada. 

6) Järeltöö parandatud hinne on e-koolis tähistatud tärniga (4*). Kui järeltöö sooritati 

hindele „2“, siis kirjutab õpetaja selgituse (muuda-lisa kommentaar) „Järeltöö 

sooritamine ebaõnnestus“ ja e-kooli jääbki hinne „2“. kui õpilane ei ilmunud järeltööle, 

lisab õpetaja selgituse „Ei ilmunud järeltööle“. Poolaastahinde väljapanemisel arvestab 

õpetaja parandatud töö hinnet. Järele vastatud töö puhul asendatakse tühi lahter e-koolis 

saadud hindega.  

7) Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine õpilase 

poolt, hinnatakse vastavat suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd hindega 

„nõrk“. Järele ei saa vastata hinnet „nõrk“, kui see on saadud kõrvalise abi või 

mahakirjutamise tõttu.  

8) Kui õpilane ei ole koostöövalmis (segab tunde, ei tee koduseid töid, ei osale tunnitöös 

vms), siis üldjuhul puudub tal järeltööde sooritamise võimalus. Sooritamise võimaluse 

otsustab aineõpetaja.  

9) Kontrolltööde järeltöid on võimalik sooritada ühel kindlaksmääratud koolipäeval pärast 

tunde.  

10) Aineõpetaja annab töö järeltööd läbiviiva õpetaja kätte. Kui järeltöö sooritamiseks on 

lubatud kasutada lisamaterjale, tuleb need panna töö juurde.  

11) Järeltööd läbiviiva õpetaja ülesandeks on edastada töö õpilasele, jälgida, et töö 

kirjutamise ajal oleks klassis töine õhkkond ning töö kirjutamise ajal kasutaks õpilane 

ainult aineõpetaja poolt lubatud lisamaterjale.  

12) Õpilasele, kes eirab järeltööde ruumis kehtivaid korranõudeid, ei võimaldata järeltööd 

lõpuni kirjutada.  

13) Töö lõpetamisel tagastab õpilane töö järeltöö juures olnud õpetajale ning lahkub 

klassiruumist.  

14) Järeltöö juures viibinud õpetaja edastab tööd aineõpetajale.  

2.5. HEV õpilaste hindamine. Tugisüsteemid ja hindamine individuaalse õppekava 

alusel, diferentseeritud hindamise tingimused ja kord.  

1) Logopeedilist abi saavaid ning õpiabi tundidest osavõtvaid õpilasi nendes tundides ei 

hinnata.  
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2) Hindamata jäänud või „puuduliku“ või „nõrga“ poolaastahinde saanud õpilane on 

kohustatud käima konsultatsioonitunnis, kus talle osutatakse õpiabi vastavalt 

individuaalsele järelaitamise kavale.  

3) Õpilast, kes õpib individuaalse õppekava järgi, hinnatakse vastavalt individuaalses 

õppekavas ette nähtud hindamise korrale. Vajadusel ja aineõpetaja otsusel rakendatakse 

õpilastele, kes õpivad IÕK järgi 3D (diferentseeritud) hinnet, mis sätestab rahuldava 

hinde määrana 35%. 

4) Diferentseeritult hinnatakse püsiva kirjaliku kõne puudega õpilase kirjalikke töid, kui 

õpilane saab regulaarselt logopeedilist ravi või õpiabi või kui õpetaja töötab temaga 

individuaalselt logopeedi näpunäidete järgi.  

5) Kirjalike tööde diferentseeritud hindamisel arvestatakse düsgraafiale omaseid 

spetsiifilisi vigu vealiikide järgi, kusjuures ühte liiki vead loetakse üheks veaks.  

6) Õpilase arvestuslikult hinnatavatele kirjalikele töödele tehakse märge „Hinnatud 

diferentseeritult“.  

7) Hindega „3D“ on lubatud hinnata õpilasi, kellele rakendatakse logopeedilist abi ja 

õpiabi, kui nad ei puudu põhjuseta tundidest, suhtuvad õppimisse vastutustundlikult, 

täidavad tundides õpetajate korraldusi, ei jäta tegemata oma kodused õpiülesanded.  

8) Hindega „3D“ on lubatud hinnata õpilasi, kes õpivad tavaklassis, kuid 

nõustamiskomisjoni otsusel ja hariduslikust erivajadusest lähtuvalt võiksid õppida 

õpiraskustega õpilaste klassis. 

9) Hindega „3D“ on lubatud hinnata õpilasi, kes õpivad väikeklassis. 

10) Koduõppel olevaid õpilasi võib hinnata hindega „3D“. 

11) Hindega „3D“ võib hinnata õpilast, kes õpib ühele õpilasele keskendatud õppes.  

12) HEV õpilaste hindamise kriteeriumid:  

Hinne „5“ – õpilasel on kasutada struktureeritud õppetekst ja jõukohastatud 

töökorraldused, õpilane iseseisvalt kasutamiseks vajalikke abistavaid vahendeid, 

suudavad planeerida oma tegevust, ei vaja õpetaja juhendamist ning suudab 

õppeülesande praktiliselt vigadeta täita.  

Hinne „4“ – õpilasel on kasutada jõukohastatud õppetekst ja töökorraldused, valib 

vajaliku(d) abistava(d) vahendi(d) valikuks antud näitlike vahendite hulgast, vajab 

pedagoogi osalust oma õppetöö planeerimisel ning suudab õppeülesande täita väikeste 

eksimustega. 
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Hinne „3“ – õpilasel on kasutada jõukohastatud õppetekst ja töökorraldused, vajab 

pidevat õpetaja juhendamist näitlike vahendite või materjalide valikuks ja lisaselgitusi 

oma õppetöö (sh kontrolltöö) korraldamiseks, suudab seejuures õppeülesande täita 

rahuldaval tasemel.  

2.6. Kokkuvõttev hindamine 

1) Kokkuvõttev hindamine on poolaasta- ja aastahinnete väljapanemine. 

2) Poolaasta lõpul kannab klassijuhataja e-kooli tunnistusele teksti: „Kiitus väga 

hea/hea õppeedukuse ja eeskujuliku/hea käitumise eest“ neile, kelle tunnistusel on 

ainult „4“ ja „5“.  

3) Poolaastahinde väljapanekul arvestab õpetaja tööde kaalukust, kuna hinnete osakaal 

on erinev.  

4) Kui e-koolis on mitterahuldav hinne parandatud vähemalt rahuldavaks, arvestatakse 

poolaastahinde väljapanekul seda hinnet. 

5) Õpilasele, kes koolist pikemat aega puudunud ja ei ole poolaasta lõpuks nõutavaid 

hinnatavaid ülesandeid täitnud, poolaastahinnet või kokkuvõtvat aastahinnet välja 

ei panda. Talle antakse võimalus need ülesanded täita kokkulepitud ajal. Hinne 

pannakse välja pärast nõutavate ülesannete täitmist.  

6) Kui õppeainete poolaastahinne on jäänud välja panemata ja õpilane ei ole kasutanud 

võimalust järele vastata, loetakse aastahinde väljapanekul antud aines omandatud 

teadmised ja oskused vastavaks hindele „nõrk“.  

7) Õppeaine aastahinne pannakse välja õppeperioodi lõpus poolaastahinnete alusel.  

8) 9.klassis pannakse aastahinded välja enne lõpueksamite toimumist, välja arvatud 

õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle.  

9) Õppeainete kokkuvõtvad poolaasta- ja aastahinded kantakse e-kooli ja 

klassitunnistusele aastahinded ka õpilasraamatusse. 

10) Poolaasta- ja aastahinded ei ole hinnete matemaatiline keskmine.  

III KÄITUMISE JA HOOLSUSE HINDAMINE 

3.1.Käitumise ja hoolsuse hindamise korraldus 

1) Õpilase käitumist ja hoolsust hinnatakse igal poolaastal. 

2) Aineõpetajad fikseerivad hoolsus- ja käitumishinde e-koolis. Klassijuhataja 

arvamusel on otsustav kaal käitumishinde panemisel.  

3) Käitumis- ja hoolsushinded märgitakse e-kooli ja klassitunnistusele, käitumishinne 

ka õpilasraamatusse. Põhikooli lõputunnistusele märgitakse ainult käitumishinne. 
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3.2.Käitumise hindamine 

1) Õpilase käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning 

üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis ja väljaspool kooli 

ning puudutud ja hilinetud tundide arv. 

2) Käitumishindega „eeskujulik“ hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- 

ja kõlblusnormide järgimine on harjumuspärane igas olukorras, kes oma viisaka 

käitumisega ja kooli kodukorra järjepideva täitmisega on teistele eeskujuks õppe- ja 

vahetunnis; ei puudu ühtegi päeva põhjuseta koolist. 

3) Käitumishindega „hea“ hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnorme ja täidab kooli kodukorra nõudeid; ei puudu ühtegi päeva põhjuseta 

koolist. 

4) Käitumishindega „rahuldav“ hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldtunnustatud 

käitumis- ja kõlblusnorme, kuid kellel on esinenud eksimusi; kooli kodukorra 

hoidmisel on ette tulnud rikkumisi, on seganud korda õppetunnis; on puudunud 

üksikuid kordi põhjuseta koolist, mistõttu ta vajab pedagoogide ja lastevanemate 

tähelepanu ning suunamist. 

5) Käitumishindega „mitterahuldav“ hinnatakse õpilast, kes ei järgi üldtunnustatud 

käitumis- ja kõlblusnorme, ei allu õpetajate nõudmistele kooli- ega vahetunnis; on 

koolis korda saatnud õigusvastase teo.  

6) Käitumishinne ei kajasta teadmisi. 

3.3.Hoolsuse hindamine 

1) Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õpimisse ja ülesannetesse, tema 

kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel. 

2) Hoolsushindega „eeskujulik“ hinnatakse õpilast, kes suhtub õppimisse ja 

ülesannetesse alati kohusetundlikult; õpib kõiki õppeaineid võimetekohaselt; on 

püüdlik, hoolas, omaalgatuslik, viib alustatud töö alati lõpuni; võtab kõik 

vajaminevad õppevahendid kooli kaasa. 

3) Hoolsushindega „hea“ hinnatakse õpilast, kes suhtub õppimisse ja ülesannetesse 

kohusetundlikult; on küllaltki iseseisev ja hoolikas; õpib võimetekohaselt; võtab 

vajalikud õppevahendid kooli kaasa. 

4) Hoolsushindega „rahuldav“ hinnatakse õpilast, kes üldiselt täidab oma 

õppeülesandeid ja muid kohustusi, kuid ei ole piisavalt järjekindel; ei õpi kõiki 

aineid oma tegelike võimete kohaselt; ei ole alati hoolas, ei vii tööd lõpuni; unustab 

aegajalt õppevahendeid koju. 
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5) Hoolsushindega „mitterahuldav“ hinnatakse õpilast, kes ei õpi võimetekohaselt; 

suhtub õppimisse ja ülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult; ei täida tundides 

õpetajate korraldusi; jätab tihti tegemata  oma kodused õpiülesanded; jätab 

õppevahendeid sageli koju.  

IV HINDE VAIDLUSTAMINE 

1) Õpilasel ja tema seaduslikul esindajal on õigus hinded vaidlustada kümne päeva jooksul 

pärast hinde teadasaamist, esitades kooli direktorile kirjalikult vastava avalduse koos 

põhjendusega. 

2) Kooli direktor teeb otsuse ja teavitab sellest taotluse esitajat kirjalikult viie tööpäeva 

jooksul otsuse vastuvõtmise päevast alates. 

V ÕPILASE TÄIENDAVALE ÕPPETÖÖLE JA KLASSIKURSUST 

KORDAMA JÄTMINE NING JÄRGMISSE KLASSI ÜLEVIIMINE  

5.1.Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine 

1) Täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu enne õppeperioodi lõppu. 

2) Täiendavale õppetööle jäetakse õpilane, kellel on ühes või kahes õppeaines 

mitterahuldav aastahinne või on aastahinne välja panemata, et ta saavutaks õppekavas 

nõutavad õpitulemused. Täiendavale õppetööle jäetakse õpilane pärast õppeperioodi 

lõppu 5-10 õppepäevaks õppenõukogu otsusega määratud ajal kuni 30.augustini. 

Õppepäeva pikkus on kuni viis tundi. 

3) Täiendavale õppetööle jäetud õpilane täidab õpetaja juhendamisel spetsiaalseid 

õppeülesandeid ainevaldkonnas, milles tema teadmised ja oskused on hinnatud 

mitterahuldavaks. Täiendava õppetöö tulemusi kontrollitakse ja hinnatakse. 

4) Aastahinne pannakse välja pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava 

õppetöö tulemusi. Hinne kantakse e-kooli ja õpilasraamatusse. 

5) Täiendavale õppetööle jäetakse põhikooli õpilane, kes kordas klassikursust ja kellel on 

mitterahuldavaid aastahindeid. Õpilane viiakse õppeaasta lõpul üle järgmisse klassi. 

6) Täiendavale õppetööle võib jätta kokkulepitud ajal pärast lõpueksamite sooritamist 

põhikooli 9. klassi õpilase, kellel on kuni kahes õppeaines mitterahuldav aasta- või 

koolieksamihinne, et toetada ta valmistumist järeltöö (-tööde) ja/või korduseksami (-

eksamite) sooritamiseks.  
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5.2.Klassikursuse kordamine 

1) Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib jätta õpilase klassikursust kordama, kui 

õpilasel on kolmes või enamas õppeaines aastahinne „puudulik“ või „nõrk“, täiendav 

õppetöö ei ole tulemusi andnud ning õppekavaga nõutavate õpitulemuste saavutamiseks 

ei ole otstarbekas rakendada individuaalset õppekava või muid koolis rakendatavaid 

tugisüsteeme. Õppenõukogu kaasab otsust tehes õpilase ja tema seadusliku esindaja 

ning kuulab ära tema arvamuse. Õppenõukogu otsuses peavad olema esile toodud 

kaalutlused, mille põhjal peetakse otstarbekaks jätta õpilane klassikursust kordama.  

2) Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib jätta klassikursust kordama õpilase, kellel on 

põhjendamata puudumise tõttu kolmes või enamas õppeaines aastahinne „puudulik“ või 

„nõrk“. Õppenõukogu kaasab otsust tehes õpilase ja tema seadusliku esindaja ning 

kuulab ära tema arvamuse.  

5.3.Õpilase järgmisse klassi üleviimine  

1) Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustab õppenõukogu kokkuvõtvate hinnete alusel. 

2) 1.-8.klassi õpilane viiakse üle järgmisse klassi enne õppeperioodi lõppu, kui tema 

aastahinne on kõigis õppeainetes vähemalt „rahuldav“. 

3) Õpilane, kes jäeti täiendavale õppetööle, kuid keda ei jäeta klassikursust kordama, 

viiakse järgmisse klassi üle hiljemalt 30.augustiks.  

4) Individuaalse õppekava järgi õppiv õpilane viiakse järgmisse klassi vastavalt tema 

õppeplaanile.  

5) Õpilane viiakse järgmisse klassi olenemata tema käitumise ja hoolsuse hindest. 

VI 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:  

o Kellel on üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne; 

o Kelle on kahes õppeaines kummaski üks nõrk või puudulik eksamihinne või 

õppeaine viimane aastahinne.   

3) Haridusliku erivajadusega õpilasele, kellel Vabariigi Valitsuse 06.01.2011.a määruses 

nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ sätestatud tingimustel kooli õppekavaga või 
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nõustamiskomisjoni soovitusel individuaalse õppekavaga on vähendatud või asendatud 

kooli õppekavas 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.  

 


