
 Õpilaste arengu ja õppimise toetamise ja hindamise 

korraldus  

 

Põhikool 

 

Ehte Humanitaargümnaasiumis järgitakse põhikooli õpilase hindamisel Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadust (§ 29) ning juhindutakse Põhikooli riiklikust õppekavast  (§ 19 - § 23) ja 

Tervisekaitsenõuetest kooli päevakavale ja õppekorraldusele (§ 10). 

 

1. Hindamise eesmärk on: 

 

● toetada õppija arengut; 

● anda tagasisidet õppija õppeedukuse kohta;  

● innustada ja suunata õppijat sihikindlalt õppima;  

● suunata enesehinnangu kujunemist; suunata ja toetada õppijat edasise haridustee 

valikul;  

● anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse 

tegemiseks; 

● suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel. 

 

2. Hindamissüsteem 

 

1. Ehte Humanitaargümnaasiumis kasutatakse 1. klassides sõnalist hindamist ja 2.-9. 

klasside õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse õppeainetes ja valikainetes 

viiepallisüsteemis (v.a 2.2 välja toodud õppeained).  

2. Alates 1. detsembrist 2022 hinnatakse 2.-4. klassides järgmisi eesti keeles õpitavaid 

õppeaineid hinnetega “A” ja “MA”: muusika, inimeseõpetus, loodusõpetus ja 

tehnoloogiaõpetus.  

3. Kokkuvõtvad hinded on põhikoolis v.a 1. klassis trimestrihinded ja nende koondamine 

aastahindeks. 

4. 1. klassi kokkuvõttev hindamine toimub kaks korda õppeaasta jooksul. 

 

5 Suuline vastus (ettekanne), kirjalik töö, praktiline töö, mis täies mahus mille 

tulemused vastavad õppekava nõuetele ning õpilane on saavutanud 90–100% 

maksimaalsest võimalikust punktide arvust.  



4 Suuline vastus, kirjalik töö, praktiline töö, mille tulemused vastavad õppekava 

nõuetele ning õpilane on saavutanud 75–89% maksimaalsest võimalikust punktide 

arvust (õige, aga veidi ebatäpne vastus).  

3 Suuline vastus, kirjalik töö, praktiline töö, mille tulemused peamiselt vastavad 

õppekava nõuetele, kuid esinevad tõsised ja vähem tõsised vead ja ebatäpsused. 

Õpilane on saavutanud 50–74% maksimaalsest võimalikust punktide arvust. 

2 Suuline vastus, kirjalik töö, praktiline töö, mille tulemused vaid osaliselt vastavad 

õppekava nõuetele, esinevad tõsised vead ja ebatäpsused. Õpilane  on saavutanud 

20–49% maksimaalsest võimalikust punktide arvust (vale vastus). 

1 Õpilane on saavutanud 0–19% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, 

õpilane keeldub vastamast või töö on põhjuseta esitamata.   

 

 

Lisaks hinnetele 1 kuni 5 palli, kasutatakse hindamisel: 

1) märke “+” ja “-” välja arvatud aastahinnete puhul.  Nende tähendused hindamises on 

järgmised: 

 

5+ 100 % 

5 95 - 99 % 

5- 90 - 94 % 

4+ 85 - 89 % 

4 80 - 84 % 

4- 75 - 79 % 

3+ 70 - 74 % 

3 55 - 69 % 

3- 50 - 54 % 

2 20 - 49 % 

1 0 - 19 % 

 

2) “?” - kui õpilane puudub kohustusliku suulise, kirjaliku või praktilise töö 

tegemise/esitamise ajal ja peab selle õpetaja hinnangul kindlasti järele tegema; kui 

õpilane on kohustusliku suulise, kirjaliku või praktilise töö tegemise/esitamise ajal 

koolis, kuid ütleb õpetajale klassikaaslaste juuresolekul, et ta ei ole tööks valmis ja 

palub valmistumiseks täiendavat 5 tööpäeva. Kui õpilane tööd 5 tööpäeva jooksul ei 

esita, siis “?” muudetakse “1”. Kui õpilane puudus koolist, siis hakatakse 



parandamiseks mõeldud päevi lugema esimesest päevast, kui õpilane hakkab koolis 

käima. 

 

3) “A”-  “arvestatud” (50 - 100%), pannakse jooksva hindena välja juhul, kui töö vastab 

teemale/ülesandele ning töö ei eelda numbrilist hindamist või kui õpetaja ei pea 

võimalikuks numbrilist hindamist, sellisel juhul peab õpetaja "A" juurde lisama ka oma 

kommentaari.  

4) “MA”- “mittearvestatud” (0 - 49%), pannakse jooksva hindena välja  juhul, kui 

esitatud töö ei vasta teemale või töö, mis ei eelda numbrilist hindamist, on esitamata.  

3. Hindamine 1. klassis 

 

1. 1. klassis kasutatakse sõnalist hindamist. Sõnalise hindamise aluseks on ainekava 

hindamiskriteeriumid. Kokkuvõttev hindamine näitab oodatud õpitulemuste 

saavutamist.  

2. Aineõpetajad ja klassijuhataja kasutavad sõnalist hindamist, vormistades seda eKoolis 

kaks korda aastas, 31. jaanuariks ja 31. maiks. 

3. Jooksvat tagasisidet vormistatakse eKoolis lahtris “Teated”, jooksva tagasiside 

edastamise sagedust  ja sisu määrab õpetaja vastavalt vajadusele.  

4. Hoolsuse ja käitumise hindeid 1. klassis eraldi välja ei panda, neid arvestatakse  

sõnalises hindamises aineti.  

 

4. Hindamine 2.-9. klassis 

 

1. Õppeprotsessi jooksul saadud hinded on erineva väärtusega (kaaluga). Hinded, mis on 

saadud mitme teema teadmiste kontrolli eest, omavad kokkuvõtva hinde välja 

panemisel suuremat kaalu.  

2. Trimestrihinde saab välja panna vähemalt  kolme jooksva hinde alusel v.a käesoleva 

korralduse punkt 6.8. 

3. Alates 1. septembrist 2023 hinnatakse neid  I-III kooliastme õppeaineid, mida on 

tunniplaanis üks 45 minutiline õppetund nädalas,  kokkuvõtvalt  poolaastahinnetega 

31. jaanuaril ja õppeperioodi lõpus ning aastahindega. Trimestrihindeid välja ei 

panda. 

4. 2.-6. klassis võib aineõpetaja läbi viia ühe kontrolltöö trimestri jooksul (v.a 

kunstiõpetus, tööõpetus, kehaline kasvatus, muusika ja informaatika).  

5. 7.-9.kl peab iga aineõpetaja läbi viima vähemalt ühe kontrolltöö trimestris (v.a 

kunstiõpetus, tööõpetus, kehaline kasvatus, muusika ja informaatika), soovitatavalt 

mitte rohkem kui kaks kontrolltööd trimestri jooksul.  

6. 7.-9 klassi trimestrihinde saab panna välja ainult juhul, kui õpilane on nõutud 

kontrolltööd sooritanud. 



7. Kontrolltööde läbiviimise aeg kooskõlastatakse teiste aineõpetajatega. Õpetaja märgib 

kontrolltöö aja eKooli kontrolltööde tabelisse vähemalt viis päeva enne töö toimumist.  

8. Kui hindamise käigus tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, 

hinnatakse töö hindega “1”- nõrk.  

9. Kui õpilasele on kehalises kasvatuses ja tehnoloogias esitatud meditsiiniliste 

näidustuste tõttu erinõudeid, hinnatakse antud õppeainetes õpilase teoreetilisi teadmisi. 

10. Õpetaja on kohustatud panema eKooli hinde suulise vastuse eest 3 tööpäeva jooksul, 

kirjaliku töö (ka e-keskkonnas) eest 7 tööpäeva jooksul.   

11. Õpilane võib olla vabastatud kehalise kasvatuse, kunsti- ja muusikatundidest ainult sel  

juhul, kui ta õpib spordikoolis, kunstikoolis või muusikakoolis. Spordi-, kunsti- või 

muusikakooli tõendi esitamisel võib õpilast hinnata trimestri- ja aastahindega “5” (väga 

hea). Selle otsustab direktori poolt volitatud isik (õppealajuhataja), kes kaasab 

otsustamisprotsessi ka lapsevanema või ametliku hooldaja ja aineõpetaja. 

 

5. Hindamine eriklassides 

 

1. 1.-5. eriklassides kasutatakse sõnalist hindamist. 6.-9. eriklassides kasutatakse 

numbrilist hindamist. 

2. Sõnalise hindamise aluseks on ainekava hindamiskriteeriumid. Sõnalise hindamiseks 

kasutatakse “S” tähte. “S” pannakse e-päevikus hinde lahtrisse ja lahtris “Teated” 

antakse sõnaline tagasiside. 

3. Jooksva tagasiside edastamise sagedust  ja sisu määrab õpetaja vastavalt vajadusele.  

4. Hoolsuse ja käitumise hindeid pannakse eriklassides samamoodi nagu tavaklassides, 

arvestades eriklasside õpilaste arengu iseärasusi. 

5. 7.-9. eriklassides võib õpetaja hindamisel kasutada  hinnet “3D” ehk “diferentseeritud 

rahuldav” (hinnatakse 35-49% sooritatud tööd hindele “3”), kui ta on nii määranud 

õpilase individuaalses õppekavas. 

 

6. Järelevastamine 

 

1. Kui õpilase jooksev hinne on “2”, “1”, ”?” või “МА”, lisab õpetaja eKooli 

kommentaari, mille eest on see hinne saadud ning lisab selle parandamise tähtaja. 

Mitterahuldava trimestri hinde puhul lisab õpetaja samuti eKooli kommentaari, millised 

tööd tuleb õpilasel hinde parandamiseks esitada ja samuti tähtaja.  

2. Õpilasel on õigus parandada kõiki jooksvaid hindeid 5 tööpäeva jooksul pärast hinde 

väljapanemist. Õpilasel on õigus ühte ja sama tööd paranda kokku 3 korda tingimusel, 

et iga kord on uus hinne eelmisest kõrgem (v.a juhul kui õpilane parandab hinde “1” 

hindele “2”). 

3. Juhul, kui viimane hindeline töö toimub vähem kui 10 tööpäeva enne trimestri lõppu, 

siis õpetaja ei pane trimestrihinnet välja, vaid paneb “?”, kuni õpilane sooritab antud 

töö. Õpilasel on õigus sooritada see hindeline töö 10 tööpäeva jooksul pärast kooli 

tagasitulekut.  



4. Juhul, kui õpilane vajab parandamiseks rohkem aega, sest tal on vaja järele vastata 

rohkem kui kaks ainet, siis koostab ta 10 tööpäeva jooksul alates kooli naasmisest 

koostöös klassijuhataja ja õppejuhiga eraldi parandamise ajagraafiku. 

5. Trimestrihinnet saab parandada vaid juhul, kui see on “mitterahuldav”, “nõrk” või “?”. 

Trimestri hinde parandamiseks koostab õpetaja 10 tööpäevaks parandamisgraafiku, 

millega saavad õpilane ja lapsevanem tutvuda eKoolis. Kui õpilane ei suuda 10 

tööpäeva jooksul trimestrihinnet parandada, siis koostab õpetaja talle individuaalse 

õppekava või jätkatakse parandamisgraafikuga ja määratakse õpilasele mõni muu 

tugisüsteem. Otsuse selle kohta, millist abi õpilasele osutada, teeb komisjon, mille 

koosseisu kuulub õppealajuhataja, tugispetsialist ja aineõpetaja. 

6. Kui õpilane ei ole õppematerjalist aru saanud, ta võib saada kontakt- või veebipõhise 

aineõpetaja konsultatsiooni. Konsultatsiooni vormi otsustab õpetaja.  

Konsultatsioonide alternatiivina võib toimuda järeleõppimine ka iseseisvalt õpetaja 

poolt antud materjalide abil. Järeleõppimine lõpeb järelevastamisega. 

7. Õpetajal on õigus ise otsustada, kas anda parandamiseks sama või teine parandatava 

tööga sarnane töö. Parandatud hinne pannakse eKooli koos tärniga esialgse hinde 

asemele. “МА” võib parandada vaid “А”. Järelevastamisel saadud hinnet õpetaja ei 

alanda seetõttu, et õpilane teeb järeletööd. Järelevastamisel saadud hinne annab otsest  

tagasisidet õpilase teadmistele ja oskustele.  

8. Kui õpilane on trimestri jooksul osalenud õppetöös alla 50% tundidest, siis peab ta  

tegema trimestri teemadel põhineva arvestusliku töö, kuni 10 tööpäeva jooksul pärast 

trimestrihinde väljapanemist. Kui õpilane keeldub trimestri arvestusliku töö 

sooritamisest (juhul, kui õpilane on trimestri jooksul osalenud õppetöös alla 50% 

tundidest), saab ta selle eest hindeks “puudulik”. Trimestri arvestusliku töö eest 

pannakse hinne “Arvestatud” või “Mittearvestatud”.  

9. Õpilasel on õigus parandada hinnet konsultatsiooni ajal, samuti saab õpilane leppida 

õpetajaga kokku hinde parandamiseks teise aja. 

 

7. Järgmisse klassi üleviimine 

 

1. Õpilase järgmisse klassi üleviimise ja täiendavale õppetööle jätmise otsustab 

õppenõukogu aastahinnete alusel või 1. klassis kirja pandud sõnalise hindamise alusel. 

Otsus võetakse vastu enne viimase trimestri lõppu.   

2. 1.-8. klasside õpilased, kes on õppekava omandanud ja kelle kõik aastahinded on 

vähemalt “rahuldavad” (2.-8. klass), viiakse üle järgmisse klassi õppeperioodi lõpus.  

3. Täiendavale õppetööle jääb 1.-9. klassi õpilane, kellel on vähemalt ühes õppeaines 

aastahinne „nõrk” või „puudulik” (sõnaline hindamine 1. klassis näitab, et õpilane ei 

tulnud õppekavaga toime vähemalt ühes aines).   

4. Aineõpetaja koostab individuaalse järeleaitamise plaani, kuhu märgib õpiteemad ja 

vastamise kuupäevad ning teatab õpilase sellest eKooli kaudu. Aineõpetaja annab 

õpilasele tagasisidet täiendava õppetöö tulemustest eKooli kaudu.  



5. Täiendavale õppetööle jäänud õpilase järgmisse klassi üleviimise või klassikursust 

kordama jätmise otsustab õppenõukogu hiljemalt 31. augustiks, kui pärast täiendavat 

õppetööd on tal kolmes või enamas õppeaines aastahinne „nõrk” või „puudulik” võttes 

arvesse täiendava õppetöö tulemused ja lapsevanema või ametliku hooldaja arvamust.  

 

 

8. Käitumise hindamine 

 

1. Õpilaste käitumise nõuded on välja toodud Ehte Humanitaargümnaasiumi kodukorras 

ning neid peavad täitma kõik kooli õpilased.  

2. Kool hindab põhikooli õpilaste (2.-8. kl) käitumist ja hoolsust iga trimestri lõpus. 1. 

klassi õpilased ei saa eraldi hinnet käitumise eest. 1. klasside õpilaste käitumist 

kirjeldatakse sõnalises hindamises kaks korda aastas.   

3. Käitumist hinnatakse sõnadega “hea”, “rahuldav” või “mitterahuldav”. eKooli 

pannakse vastavad tähed: “H”, “R” või “MR”. “MR” hinde korral lisab aineõpetaja ja 

klassijuhataja eKooli hinde kommentaariks selgituse, miks on õpilase käitumist 

mitterahuldavaks hinnatud. 

 

 

Hea (“H”) hinnatakse õpilast, kes järgib üldkehtivaid käitumis- ja 

moraalireegleid ning täidab kõiki kooli kodukorra nõudmisi  

Rahuldav (“R”) hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldkehtivaid käitumis- 

ja moraalireegleid ning täidab kõiki kooli kodukorra 

nõudmisi, kuid kellel esinevad korrarikkumised 

Mitterahuldav (“MR”) hinnatakse õpilast, kes ei täida  kooli kodukorra nõudmisi  

(kodukord, RÕK §19), ei allu õpetajate nõudmistele ega järgi 

üldkehtivaid käitumis- ja moraalireegleid 

 

9. Hoolsuse hindamine 

 

1. Kool annab õpilasele kirjalikku tagasisidet tema hoolsuse kohta (suhtumine õppimisse, 

usinus ja püüdlikkus sh hilinemine tundidesse) iga trimestri lõpus. Hoolsuse hindamisel 

kasutatakse järgmisi hindeid: “hea”, “rahuldav” või “mitterahuldav”. eKooli pannakse 

vastavad tähed: “H”, “R” või “MR”. “MR” hinde korral lisab aineõpetaja ja 

klassijuhtaja eKooli hinde kommentaariks selgituse, miks on õpilase käitumist 

mitterahuldavaks hinnatud. 

2. Ohutustehnika nõuete mitte järgimisel, spordiriietuse ja/või joonistustarvete 

puudumisel, võib õpetaja kirjutada märkuse eKooli. Süstemaatilisel ülalnimetatud  

korrarikkumiste puhul võib õpetaja panna hoolsuse trimestri hindeks “mitterahuldav”.  



 

hea (“H”) hinnatakse õpilast, kes suhtub õppimisse vastutustundlikult, on 

töökas ning järjekindel ülesannete täitmisel, on püüdlik ning 

õpib vastavalt oma võimetele 

rahuldav (“R”) hinnatakse õpilast, kes üldiselt täidab ülesandeid, kuid pole 

piisavalt töökas ja järjekindel ülesannete täitmisel 

mitterahuldav (“MR”) hinnatakse õpilast, kes õpi vastavalt oma võimetele, suhtub 

õppimisse hooletult ja vastutustundetult  

 

 

10. Kujundava hindamise põhimõtted 

 

1. Kujundavat hindamist rakendatakse vastavalt Põhikooli riiklikus õppekavas sätestatule. 

11. Hinde vaidlustamine 

 

1. Õpilasel või alaealise õpilase vanemal on õigus vaidlustada hinnet 30 päeva jooksul 

pärast hinde väljapanemist, esitades kooli direktorile kirjalik avaldus koos 

põhjendusega.  

2. Direktor võtab vastu otsuse ning teatab sellest avalduse esitajale 10 tööpäeva jooksul. 

Vajadusel kaasab ta kooli ainekomisjone. 

  



Õpilaste arengu ja õppimise toetamise ja hindamise korraldus  

Gümnaasium 

 

Ehte Humanitaargümnaasiumis järgitakse põhikooli õpilase hindamisel Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadust (§ 29) ning juhindutakse Gümnaasiumi riiklikust õppekavast  (§15 - § 

18). 

 

1. Hindamise eesmärk on: 

 

● toetada õppija arengut; 

● anda tagasisidet õppija õppeedukuse kohta;  

● innustada ja suunata õppijat sihikindlalt õppima;  

● suunata enesehinnangu kujunemist; suunata ja toetada õppijat edasise haridustee 

valikul;  

● suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel 

● anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse 

tegemiseks. 

 

2. Hindamissüsteem 

 

1. Ehte Humanitaargümnaasiumis hinnatakse õpilaste ainealaseid teadmisi ja oskusi 

kõigis kohustuslikes õppeainetes ja kooli poolt määratud valikainetes viie palli 

süsteemis.  

 

5 Suuline vastus (ettekanne), kirjalik töö, praktiline töö, mille tulemused täies mahus 

vastavad õppekava nõuetele ning õpilane on saavutanud 90–100% maksimaalsest 

võimalikust punktide arvust.  

4 Suuline vastus, kirjalik töö, praktiline töö, mille tulemused vastavad õppekava 

nõuetele ning õpilane on saavutanud 75–89% maksimaalsest võimalikust punktide 

arvust (õige, aga veidi ebatäpne vastus).  

3 Suuline vastus, kirjalik töö, praktiline töö, mille tulemused peamiselt vastavad 

õppekava nõuetele, kuid esinevad tõsised ja vähem tõsised vead ja ebatäpsused. 

Õpilane on saavutanud 50–74% maksimaalsest võimalikust punktide arvust. 

2 Suuline vastus, kirjalik töö, praktiline töö, mille tulemused vaid osaliselt vastavad 

õppekava nõuetele, esinevad tõsised vead ja ebatäpsused. Õpilane on saavutanud 

20–49% maksimaalsest võimalikust punktide arvust (vale vastus). 

1 Õpilane on saavutanud 0–19% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, 



õpilane keeldub vastamast või töö on põhjuseta esitamata.   

 

Lisaks hinnetele 1 kuni 5 palli, kasutatakse hindamisel: 

1) märke “+” ja “-” välja arvatud koondhinnete puhul. Nende tähendused hindamises 

on järgmised: 

 

5+ 100 % 

5 95 - 99 % 

5- 90 - 94 % 

4+ 85 - 89 % 

4 80 - 84 % 

4- 75 - 79 % 

3+ 70 - 74 % 

3 55 - 69 % 

3- 50 - 54 % 

2 20 - 49 % 

1 0 - 19 % 

 

2) “?” - kui õpilane puudub kohustusliku suulise, kirjaliku või praktilise töö 

tegemise/esitamise ajal ja peab selle õpetaja hinnangul kindlasti järele tegema; kui 

õpilane on kohustusliku suulise, kirjaliku või praktilise töö tegemise/esitamise ajal 

koolis, kuid ütleb õpetajale klassikaaslaste juuresolekul, et ta ei ole tööks valmis ja 

palub valmistumiseks täiendavat 5 tööpäeva. Kui õpilane tööd 5 tööpäeva jooksul ei 

esita, siis “?” muudetakse “1”. Kui õpilane puudus koolist, siis hakatakse 

parandamiseks mõeldud päevi lugema esimesest päevast, kui õpilane hakkab koolis 

käima. 

3) “A”-  “arvestatud” (50 - 100%), pannakse välja juhul, kui töö vastab 

teemale/ülesandele ning töö ei eelda numbrilist hindamist või kui õpetaja ei pea 

võimalikuks numbrilist hindamist, sellisel juhul peab õpetaja "A" juurde lisama ka oma 

kommentaari. Võib olla kursusehinne õppeaines, kui nii on määratud kooli õppekavas.  

4) “MA”- “mittearvestatud”, pannakse välja  juhul, kui esitatud töö ei vasta teemale või 

töö, mis ei eelda numbrilist hindamist, on esitamata. Võib olla kursusehinne õppeaines, 

kui nii on määratud kooli õppekavas. 

 



3. Hindamine gümnaasiumis 

 

1. Ehte Humanitaargümnaasiumis õpetaja võib panna gümnaasiumi kursusehinde välja 

vähemalt viie jooksva hinde alusel.  

2. Õppeprotsessi käigus saadud hinded on erineva väärtusega (kaaluga). Hinded, mis on 

saadud mitme teema teadmiste kontrolli eest, omavad kokkuvõtva hinde väljapanemisel 

suuremat kaalu.  

3. Gümnaasiumiastmes on kohustuslik vähemalt üks kontrolltöö kursuse jooksul, 

soovitatavalt mitte rohkem kui kaks kontrolltööd kursuse jooksul.  

4. Kontrolltööde läbiviimise aeg kooskõlastatakse teiste aineõpetajatega. Õpetaja märgib 

kontrolltöö aja eKooli kontrolltööde tabelisse vähemalt viis päeva enne töö toimumist.  

5. Kursusehinded pannakse välja eKooli iga kursuse lõpus, kust neid näevad õpilased ja 

nende vanemad. 

6. Juhul, kui viimane hindeline töö toimub vähem kui 10 tööpäeva enne kursuse lõppu, 

siis ei pane õpetaja kursusehinnet välja, vaid paneb “?”, kuni õpilane sooritab antud töö. 

Õpilasel on õigus sooritada see hindeline töö 10 tööpäeva jooksul pärast kooli 

tagasitulekut, juhul, kui ta on puudunud haiguse tõttu või kokkuleppel klassijuhatajaga.  

7. Gümnaasiumiastmes valikainete hinded võivad olla numbrilised viie palli süsteemi 

järgi või “А”  - arvestatud ja “МА”- mittearvestatud. 

8. Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, hinnatakse 

töö hindega “1”- “nõrk”. 

9. Kui õpilasele on kehalises kasvatuses esitatud meditsiiniliste näidustuste tõttu 

erinõudeid, hinnatakse antud õppeaines õpilase teoreetilisi teadmisi. 

10. Õpetaja on kohustatud panema eKooli hinde suulise vastuse eest 3 tööpäeva jooksul, 

kirjaliku töö (ka e-keskkonnas) eest 7 tööpäeva jooksul.   

11. Õpilane võib olla vabastatud kehalise kasvatuse, kunsti- ja muusikatundidest ainult sel  

juhul, kui ta õpib spordikoolis, kunstikoolis või muusikakoolis. Spordi-, kunsti- või 

muusikakooli tõendi esitamisel võib õpilast hinnata kursuse- ja koondhindega “5” (väga 

hea). Selle otsustab direktori poolt volitatud isik (õppealajuhataja), kes kaasab 

otsustamisprotsessi ka lapsevanema või ametliku hooldaja ja aineõpetaja. 

 

4. Järelevastamine gümnaasiumis 

 

1. Kui õpilase jooksev hinne on “2”, “1”, ”?” või “МА”, lisab õpetaja eKooli 

kommentaari, mille eest on see hinne saadud ning lisab selle parandamise tähtaja. 

2. Õpilasel on õigus parandada kõiki jooksvaid hindeid 5 tööpäeva jooksul pärast hinde 

väljapanemist. Õpilasel on õigus ühte ja sama tööd parandada kokku 3 korda 

tingimusel, et iga kord on uus hinne eelmisest kõrgem (v.a juhul kui õpilane parandab 

hinde “1” hindele “2”). 

3. Juhul, kui viimane hindeline töö toimub vähem kui 10 tööpäeva enne kursuse lõppu, 

siis ei pane õpetaja kursusehinnet välja, vaid paneb “?”, kuni õpilane sooritab antud töö. 



Õpilasel on õigus sooritada see hindeline töö 10 tööpäeva jooksul pärast kooli 

tagasitulekut.  

4. Juhul, kui õpilane vajab parandamiseks rohkem aega, sest tal on vaja järele vastata 

rohkem kui kaks ainet ja 10 suulist või/ning kirjalikku tööd, siis koostab ta 10 tööpäeva 

jooksul alates kooli naasmisest koostöös klassijuhataja ja õppejuhiga eraldi 

parandamise ajagraafiku. 

5. Kui õpilane ei ole õppematerjalist aru saanud võib ta saada kontakt- või veebipõhise 

aineõpetaja konsultatsiooni. Konsultatsiooni vormi otsustab õpetaja. Konsultatsioonide 

alternatiivina võib toimuda järeleõppimine ka iseseisvalt õpetaja poolt antud 

materjalide abil. Järeleõppimine lõpeb järelevastamisega.  

6. Hinnete parandamine toimub konsultatsiooni ajal, samuti saab õpilane leppida 

õpetajaga kokku teise hinde parandamise aja, kui õpetajal on tema koormusest lähtuvalt 

tööaja sees piisavalt aega lisakonsultatsioonideks.  

7. Õpetajal on õigus ise otsustada, kas anda parandamiseks sama või teine parandatava 

tööga sarnane töö. Parandatud hinne pannakse eKooli koos tärniga esialgse hinde 

asemele. “МА” võib parandada vaid “А”. Järelevastamisel saadud hinnet õpetaja 

seetõttu ei alanda, et õpilane teeb järeletööd. Järelevastamisel saadud hinne annab otsest  

tagasisidet õpilase teadmistele ja oskustele.  

8. Kui õpilane on kursuse jooksul osalenud õppetöös alla 50% tundidest, siis peab ta  

tegema kursuse teemadel põhineva arvestusliku töö, kuni 10 tööpäeva jooksul pärast 

kursusehinde väljapanemist. Kui õpilane keeldub kursuse arvestusliku töö 

sooritamisest (juhul, kui õpilane on kursuse jooksul osalenud õppetöös alla 50% 

tundidest), saab ta selle eest hindeks “puudulik”. Kursuse arvestusliku töö eest 

pannakse hinne “Arvestatud” või “Mittearvestatud”. 

9. Õpilasel on õigus parandada kuni kolm kursusehinnet gümnaasiumiastme jooksul, 

esitades vastav avaldus kooli direktorile. Avalduse esitamise tähtaeg on õppeperioodi 

viimane päev v.a 12. klassil. 12. klassi avalduse esitamise tähtaeg on 01.03. 

Kursusehinde parandamiseks sooritab õpilane kursusetöö, mida ta saab kirjutada vaid 

üks kord. 

5. Järgmisse klassi üleviimine gümnaasiumis 

 

1. Õpilase järgmisse klassi üleviimise (10.-11. klassis) otsustab õppenõukogu 

kursusehinnete alusel. Kui kõikides õppeainetes on üle poole kursusehinnetest 

vähemalt “rahuldav”, viiakse õpilane üle järgmisse klassi.  

2. Täiendavale õppetööle jääb õppenõukogu otsuse alusel 10.-12. klassi õpilane, kellel on 

vähemalt ühes õppeaines rohkem kui pooled kursusehinded „nõrk” või „puudulik”.   

3. Aineõpetaja koostab individuaalse järelaitamise plaani, kuhu märgib õpiteemad ja 

vastamise kuupäevad ninga teatab õpilase sellest eKooli kaudu. Aineõpetaja annab 

õpilase tagasisidet täiendava õppetöö tulemustest eKooli kaudu.  

4. Täiendav õppetöö lõpeb kursuse teemadel põhineva numbriliselt hinnatava arvestusliku 

tööga. Kursusetöö läbiviimise aja otsustab õpetaja õpilase täiendava õppetöö tulemuste 

põhjal.  



5. Täiendavale õppetööle jäänud 10.-11. klassi õpilase järgmisse klassi üleviimise või 

klassikursust kordama jätmise, ning 12. klassi õpilase gümnaasiumi lõpetamise  

otsustab õppenõukogu hiljemalt 31. augustiks.  

6. Kui õpilane on kursuse jooksul osalenud õppetöös alla 50% tundidest, siis peab ta 

tegema kursuse teemadel põhineva numbriliselt hinnatava arvestusliku töö. Kõigepealt 

peab ta koostama 10 tööpäeva jooksul alates kooli naasmisest koostöös klassijuhataja 

ja õppejuhiga eraldi parandamise ajagraafik. 

7. 4. kooliastme õpilase võib tervislike põhjuste või välismaal vahetusõpilasena viibimise 

tõttu õppenõukogu otsusega jätta erandjuhul klassikursust kordama. 

6. Gümnaasiumist väljaarvamine 

 

1. Õpilane arvatakse gümnaasiumist välja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse sätestatu 

alusel. 

7. Kujundava hindamise põhimõtted 

 

1. Kujundavat hindamist rakendatakse vastavalt Gümnaasiumi riiklikus õppekavas 

sätestatule. 

8. Hinde vaidlustamine 

 

1. Õpilasel või alaealise õpilase vanemal on õigus vaidlustada hinnet 30 päeva jooksul 

pärast hinde väljapanemist, esitades kooli direktorile kirjalik avaldus koos 

põhjendusega.  

2. Direktor võtab vastu otsuse ning teatab sellest avalduse esitajale 10 tööpäeva jooksul. 

Vajadusel kaasab ta kooli ainekomisjone. 

 

 

 

 

 

 

 


