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Kinnitatud direktori 23.08.2013 KK nr.1-2/64  

       Muudetud direkori 25.11.2016 KK  nr 1-2/36  

 

ÕPILASTE HINDAMISE, JÄRGMISESSE KLASSI ÜLEVIIMISE 
NING KLASSIKURSUST KORDAMA JÄTMISE ALUSED, 

TINGIMUSED JA KORD  
KIVIÕLI I KESKKOOLIS 

Alus:  

1. „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“,§ 29  

2. „Põhikooli riiklik õppekava“,§19-23 

3. „Gümnaasiumi riiklik õppekava”, §15-18 

 

1. peatükk  

ÜLDSÄTTED 

1. 1. Hindamise alused  
 

(1) Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse õpilasele kohaldatava riikliku õppekavaga 

ja selle alusel koostatud kooli õppekavaga nõutavatest teadmistest ja oskustest.  

(2) Käitumise ja hoolsuse hindamisel lähtutakse kooli õppekava ning kooli kodukorra 

nõuetest.  

(3) Teadmiste ja oskuste ning käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtted, tingimused ja 

kord (edaspidi hindamise korraldus) sätestatakse kooli õppekavas, arvestades 

põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, käesolevas korras ning teistes põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse alusel antud õigusaktides sätestatut.  

(4) Kui õpilasele on koostatud individuaalne õppekava, arvestatakse hindamisel 

individuaalses õppekavas sätestatud erisusi.  

1.2. Mõisted  
 

(1) Käesolevas hindamisjuhendis kasutatakse järgmisi täpsustavaid mõisteid: 

1) kontrolltöö – materjal hõlmab ühe tervikliku teema 

2) tunnikontroll – hõlmab ühe kuni kahe ainetunni materjali 
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3) järeltöö või järelevastamine – töö, mille toimumise ajal on õpilane koolist 

põhjusega puudunud või on töö muudel mõjuvatel põhjustel jäänud tegemata 

või töö, mis on esmaselt hinnatud hindega „nõrk”  või „puudulik”   

4) arvestus – kokkuvõttev töö kursuse lõpus 

5) aastahinne – kokkuvõttev hinne õppeaine poolaastahinnete alusel 

6) kooliastmehinne - 10.–12. klassi õppeaine kõigi kursuste kokkuvõttev hinne 

7) e-päevik – veebipõhine klassipäevik (https://kivioli.ope.ee/) 

8) poolaasta - põhikoolis on õppetöö jagatud kaheks poolaastaks 

9) gümnaasiumi ühe õppeaine üks kursus kestab 35 õppetundi   

10) Valikained on õpilase poolt valitud ained 

11) Lõimitud õpe - omavahel sobivatest osadest terviku loomine läbi erinevate 

õppeainete. 

 

1.3. Hindamise eesmärk  
 

(1) Teadmiste ja oskuste hindamise eesmärk on: 

1) anda tagasisidet õpilase õpiedukusest ja toetada õpilase arengut; 

2) suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, toetada edasise haridustee valikut; 

3) innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima; 

4) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel.  

 

(2) Käitumise ja hoolsuse hindamise eesmärk on: 

1) suunata õpilast järgima üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täitma 

kooli kodukorra nõudeid; 

2) motiveerida õpilast hoolikalt täitma õppeülesandeid.  

1.4. Hindamisest teavitamine  
 

(1) Kool on kohustatud teavitama õpilast ja tema seaduslikku esindajat hindamise 

korraldusest koolis ning õpilasele pandud hinnetest ja antud hinnangutest.  

(2) Õpilasel, lapsevanemal või hooldajal on õigus saada teavet õpilase hinnete kohta e-

päevikust, klassijuhatajalt ning vastavalt klassi- või aineõpetajalt.  

(3) Kooli õppekavas sätestatud hindamise korralduse avalikustab kool avaliku teabe 

seaduse alusel kooli tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel.  

https://kivioli.ope.ee/
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1.4.1. Hindamisest teavitamine põhikoolis 

 

(1) 1.- 4. klassi sõnalistest hinnangutest ja 5.- 9. klassi hinnetest teavitatakse 

lapsevanemaid õpilaspäeviku, hinnetelehe või e-päeviku ja aasta lõpus klassitunnistuse 

kaudu. Tunnistus  on e-formaadis ja prinditakse välja 1 kord õppeaasta lõpus.  

1.4.2. Hindamisest teavitamine gümnaasiumis 

 

(1) 10. - 12. klassi õpilasi ja lapsevanemaid teavitatakse hinnetest e-päeviku või  

hinnetelehe  kaudu. 

  

2. peatükk 
 
TEADMISTE JA OSKUSTE HINDAMINE  

2.1. Teadmiste ja oskuste hindamise korraldus  
 

(1) Õpilase teadmisi ja oskusi hindab vastava õppeaine õpetaja õpilase suuliste vastuste 

(esituste), kirjalike ja praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades 

õpilase teadmiste ja oskuste vastavust õppekavas esitatud nõuetele.  

(2) Poolaasta ja kursuse algul teeb vastava õppeaine õpetaja õpilastele teatavaks õppeaine 

nõutavad teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi.  

(3) Poolaasta ja kursuse õpitulemuste omandamist kontrollivate kirjalike tööde 

(kontrolltööde), arvestuste aeg kavandatakse kooskõlastatult teiste õppeainete 

õpetajatega e-päeviku kontrolltööde plaanis. 

(4) Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne 

kontrolltöö toimumist. 

(5) Järgmist kontrolltööd ei korraldata enne, kui eelmise töö hinne on õpilastele teatatud ja 

e-päevikusse kantud. 

(6) 8. klasside õpilastele viib kool ühes õppeaines läbi arvestuse.  

1) Õpilane teatab õppeaine, milles ta soovib arvestuse sooritada, jooksva õppeaasta 

     30. jaanuariks klassijuhatajale. 

2) Arvestuse toimumise aja ja vormi kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga. 

    Õpilased saavad arvestuseaine valida järgmiste õppeainete hulgast – emakeel, 

 võõrkeel, matemaatika, ajalugu, geograafia, bioloogia, keemia ja füüsika.  
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Arvestus viiakse läbi õppeperioodi viimasel nädalal. Arvestuse hinne kantakse  

klassitunnistusele.  

(7) Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse III kooliastmes hindeid viiepallisüsteemis 

vastavalt „Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse“ §-29 lõige (2) sätestatule.  

(8) „Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse“ §-29 lõige (3) järgi kasutatakse Põhikooli I ja II 

kooliastmes (4.klassis alustatakse 2016/2017, 5.kl 2017/2018 ja 6.kl 2018/2019 

õppeaastast) õpilase hindamisel kirjeldavat sõnalist hinnangut, millel puudub 

numbriline ekvivalent.  

 

2.1.1. Teadmiste ja oskuste hindamise korraldus 1.-4. klassis  

 

(1) 1.- 4. klassi õpilaste teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse kõigis õppeainetes 

hinnete asemel suulisi ja kirjalikke sõnalisi hinnanguid, mis kirjeldavad õpilase 

teadmisi ja oskusi erinevates õppeainetes.  

(2) 1. klassis märgitakse e-päevikusse hinnangud alates II poolaastast. 

(3) 2. - 4. klassis märgitakse e-päevikusse hinnangud jooksvalt kogu õppeaasta vältel. 

(4) 1.-4. klassi õpilase koolist lahkumisel teisendatakse sõnalised hinnangud numbrilisse 

skaalasse. 

(5) Õpetaja lähtub nii suulise kui ka kirjaliku kirjeldava hinnangu andmisel õppekavas 

toodud õpitulemustest. Hinnangutes tuuakse esile õpilase edusammud ning juhitakse 

tähelepanu arendamist vajavatele oskustele ning vajakajäämistele teadmistes. 

(6) 1.- 4. klassi tunnistus on e-formaadis ja prinditakse välja 1 kord õppeaaasta lõpus. 

 

2.1.2. Järelvastamise ja järeltööde korraldus  5.-9. klassis 

 

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

tulemust on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» või on hinne jäänud välja 

panemata, antakse õpilasele kokkuleppel õpetajaga kahe nädala jooksul võimalus 

järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks. Järelevastamise ja järeltööde sooritamise 

aja ja vormi määrab aineõpetaja. 

(2) Kui õpilane on töö toimumise ajal puudunud põhjuseta või on mõjuva põhjuseta 

loobunud töö tegemisest, otsustab järeltöö sooritamise aineõpetaja. 
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(3) Poolaasta viimasel nädalal üldjuhul järelevastamist ei võimaldata, välja arvatud 

erikokkuleppel õpetajaga.  

(4) Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine õpilase 

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

praktilist tegevust või selle tulemust hindega „nõrk“. Järelevastamise võimaluse 

otsustab aineõpetaja. 

2.1.3. Järelvastamise ja järeltööde hindamise korraldus gümnaasiumis.  

 

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

tulemust on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» või on hinne jäänud välja 

panemata, antakse õpilasele kokkuleppel õpetajaga 10 koolipäeva jooksul võimalus 

järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks. Järelevastamise ja järeltööde sooritamise 

aja ja vormi määrab aineõpetaja.   

(2) Tunnikontrolli järelvastamise otsustab aineõpetaja oma ainest lähtuvalt. 

(3) Järeltöid ei saa sooritada juhul, kui õpilane on töö toimumise ajal puudunud põhjuseta 

või on mõjuva põhjuseta loobunud töö tegemisest.  

(4) Järele vastata ja järeltööd teha (kui õpilane on saanud hinde “puudulik” või “nõrk”) 

saab üks kord õpetajaga kokkulepitud ajal, üldjuhul 10 õppepäeva jooksul hinde e-

päevikusse kandmise ajast. Hindele ”nõrk” või “puudulik” järele vastatud tööd ei 

hinnata kõrgemalt kui hindega „4” („hea”).  

(5) Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine õpilase 

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

praktilist tegevust või selle tulemust hindega „nõrk“. Järelevastamise võimaluse 

otsustab aineõpetaja. 

(6) Kui valikaine hindamisel kasutatakse hinnanguid „arvestatud“ ja „mittearvestatud“, ei 

teisendata neid hinnanguid viie palli süsteemi. Mittearvestatud töö tähendab, et 

õpilasel on 49 % kursuse mahust sooritamata.  

 

 2.2. Hinded viiepallisüsteemis  
 

(1) Hindega «5» («väga hea») hinnatakse suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist 

tööd, praktilist tegevust või selle tulemust (edaspidi õpitulemus), kui see on täiel 

määral õppekava nõuetele vastav. Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse 
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punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «5», kui õpilane on saanud 90–100% 

maksimaalselt võimalikust punktide arvust.  

(2) Hindega «4» («hea») hinnatakse õpitulemust, kui see on üldiselt õppekava nõuetele 

vastav, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi. Kui õpitulemuse hindamisel 

kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «4», kui õpilane on 

saanud 75–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.  

(3) Hindega «3» («rahuldav») hinnatakse õpitulemust, kui see on üldiselt õppekava 

nõuetele vastav, kuid esineb puudusi ja vigu. Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse 

punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «3», kui õpilane on saanud 50–74% 

maksimaalselt võimalikust punktide arvust.  

(4) Hindega «2» («puudulik») hinnatakse õpitulemust, kui see on osaliselt õppekava 

nõuetele vastav, esineb olulisi puudusi ja vigu. Kui õpitulemuse hindamisel 

kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «2», kui õpilane on 

saanud 20–49% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.  

(5) Hindega «1» («nõrk») hinnatakse õpitulemust, kui see ei vasta õppekava nõuetele. Kui 

õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega 

«1», kui õpilane on saanud 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.  

(6) Hindega «1» («nõrk») hinnatakse põhjuseta õigel ajal esitamata tööd. Järelevastamise 

võimaluse otsustab aineõpetaja.  

(7) Kui õpilane on töö toimumise ajal puudunud koolist, siis märgitakse e- päevikusse 

sümbol „0”. Kui 10 koolipäeva jooksul õpilane tööd vastamas ei ole käinud, siis 

muutub „0” nagu iga teine tegemata töö hindeks „1”.  

(8) Hindega „3“ alates 35% punktide arvust on lubatud hinnata põhikooli õpilasi: 

1) õpilaste puhul, kes õpivad «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 51 lõike 1 

punktides 1, 2, 4, 5, 7, 10 või 12, nimetatud klassis või rühmas; 

2) õpilaste puhul, kes õpivad tavaklassis, kuid nõustamiskomisjoni otsusest või 

hariduslikust erivajadusest lähtuvalt võiksid õppida punktis 1 nimetatud 

klassis; 

3) õpilaste puhul kellele rakendatakse koduõpet tervislikel põhjustel; 

4) õpilaste puhul kellele rakendatakse haiglaõpet; 

5) õpilaste puhul kelle kodune keel erineb kooli õppekeelest ja kes on enne 

eksameid Eestis alaliselt elanud vähem kui kolm aastat; 

6) õpilaste puhul kellele rakendatakse logopeedilist abi. 
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(9) Õpetajal õigus muuta (tõsta või langetada) hindamise skaalal hindepiire 5% ulatuses 

sõltuvalt töö raskusastmest.  

2.3. Kujundav hindamine 
 

(1) Kujundava hindamise all mõistetakse õppe kestel toimuvat hindamist, mille käigus 

analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ning antakse 

tagasisidet õpilase seniste tulemuste ja vajakajäämiste kohta, innustatakse ja 

kavandatakse edasise õppimise eesmärgid. Kujundav hindamine keskendub eelkõige 

õpilase arengu võrdlemisele varasemate saavutustega. 

(2) Õppetunni vältel saab õpilane nii suulist kui kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet ja 

ainevaldkonda puudutavate õpitulemuste kohta. 

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

püstitada ning õppimist eesmärkide alusel analüüsida ja tõsta õpilase õpimotivatsiooni. 

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

õpilase töid, nende analüüsi ja tagasisidet. Õpimappe võib koostada nii aine kui 

ainevaldkonna põhiselt. 

 

2.4. Kokkuvõtva hindamise põhimõtted  
 

(1) 1.-4. klassis antakse kokkuvõttev kirjeldav sõnaline hinnang I ja II poolaasta lõpus. 

(2) Kokkuvõttev hinne on õppeaine poolaasta-, kursuse- , aasta- ning kooliastmehinne.  

(3) Kui õpilane jäetakse täiendavale õppetööle, pannakse õppeaine aastahinne või 

kooliastmehinne välja pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö 

tulemusi.   

(4) Õpetaja peab arvestama kokkuvõtva hinde panekul järele vastatud õppeülesannete 

puhul saadud kõrgemat hinnet.  

(5) Õpilasele, kes on koolist pikemat aega puudunud ja ei ole poolaasta või kursuse lõpuks 

nõutavaid hinnatavaid ülesandeid täitnud, kokkuvõtvat poolaasta või kursusehinnet 

välja ei panda. Talle antakse võimalus need ülesanded täita õpetajaga kokkulepitud 

ajal õppeperioodi lõpuni. Õppeaine poolaasta või kursusehinne pannakse välja pärast 

nõutavate ülesannete täitmist.  

(6) Kokkuvõttev hinne pannakse välja kahe poolaasta hinde põhjal. 
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 2.4.1. Kokkuvõttev hindamine põhikoolis 

 

(1) 5.-9. klassis hinnatakse õpilase õpitulemusi vastavas õppeaines kokkuvõtvalt 

poolaasta- ja aastahindega. 1. -4. klassis antakse kokkuvõttev kirjeldav sõnaline 

hinnang.  

(2) Poolaastahinne/hinnang pannakse välja poolaasta lõpul antud õppeperioodi jooksul 

saadud hinnete/hinnangute alusel. Aastahinne pannakse välja antud õppeaasta jooksul 

saadud poolaastahinnete alusel enne õppeperioodi lõppu.  

(3) Kui õpilase hindamisel kasutatakse hinnete asemel kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid, 

antakse õpilase teadmistele ja oskustele hinnangud I ja II poolaasta lõpul. 

(4) Õpilasele koostatakse individuaalne õppekava või määratakse mõni muu tugisüsteem 

(nt parandusõpe, individuaalne järelaitamistund jm) õpetaja koostatud kirjeldava 

sõnalise hinnangu põhjal, et aidata omandada nõutavad teadmised ja oskused. 

Õpilasele määratud individuaalse õppekava teade saadetakse koju vanematele. Õpilase 

(esindajal) on 10 tööpäeva jooksul õigus teavitada kooli kirjalikult oma keeldumisest 

individuaalse õppekava koostamiseks. Keeldumise esitamisel lõpetab kool 

individuaalse õppekava koostamise menetluse.   

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

arvatud õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle.  

(6) Õppeainete kokkuvõtvad poolaasta- ja aastahinded kantakse e-päevikusse ja 

tunnistusele, aastahinded ka õpilasraamatusse. Kokkuvõtvad hinnangud kantakse I ja 

II poolaasta lõpul e- päevikusse ja tunnistusele,  õppeaasta lõpul kantakse 

õpilasraamatusse „Viidud järgmisesse klassi kirjeldavate hinnangute alusel“. 

(7) Poolaastahinnete või hinnangute alusel otsustab õppenõukogu, kas viia õpilane 

järgmisse klassi, jätta täiendavale õppetööle või klassikursust kordama. Õpilaste 

järgmisse klassi üleviimise otsus tehakse enne õppeperioodi lõppu. 

(8) Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt 

poolaastahinnetest tuleks välja panna aastahinne «puudulik» või «nõrk»  või  

negatiivne hinnang. Täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu enne 

õppeperioodi lõppu. Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul 

juhendamisel spetsiaalseid õppeülesandeid, et omandada õppekavaga nõutavad 

teadmised ja oskused. Täiendav õppetöö viiakse läbi pärast õppeperioodi lõppu. 

Aastahinne või kirjalik kokkuvõttev kirjeldav hinnang pannakse välja pärast täiendava 

õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö tulemusi.  
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(9) Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib erandjuhul jätta õpilase klassikursust 

kordama, kui õpilasel on kolmes või enamas õppeaines aastahinne «puudulik» või 

«nõrk» või  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 või 

tema seadusliku esindaja ning kuulab ära tema arvamuse. Õppenõukogu otsuses 

peavad olema esile toodud kaalutlused, mille põhjal peetakse otstarbekaks jätta 

õpilane klassikursust kordama. 

(10) Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib jätta klassikursust kordama õpilase, 

kellel on põhjendamata puudumiste tõttu kolmes või enamas õppeaines aastahinne 

«puudulik» või «nõrk». Õppenõukogu kaasab otsust tehes õpilase või tema seadusliku 

esindaja ning kuulab ära tema arvamuse. 

2.4.2. Kokkuvõttev hindamine gümnaasiumiastmes  

 

(1) Gümnaasiumiastmes hinnatakse õpilase õpitulemusi vastavas õppeaines kokkuvõtvalt 

kursuse- ja kooliastmehindega. Kursusehinne pannakse välja kursuse jooksul saadud 

hinnete alusel. Kursusehinne pannakse välja kursuse lõppedes või erandjuhtudel  

kokkuleppel õpetajaga kahe nädala jooksul pärast kursuse lõppu.  Kooliastmehinne 

pannakse välja õppeaine 10.–12. klassi kursusehinnete alusel.  

(2) 12. klassi õpilasele pannakse kooliastmehinne välja enne riigieksami toimumist. 

Õppeainetes, mida õpilane riigi - või koolieksamiks ei ole valinud, pannakse 

kooliastmehinded välja enne õppeperioodi lõppu. Õppeainetes, milles õpilane jäetakse 

täiendavale õppetööle, pannakse kooliastmehinne välja pärast täiendava õppetöö lõppu 

hiljemalt 30. augustiks. 

(3) Kui gümnaasiumiastme õpilasel on  kursusehindeks „puudulik” või  „nõrk”, 

võimaldatakse õpilasele kokkuleppel aineõpetajaga  täiendav töö kursusehinde 

parandamiseks. Õpilane teeb kooli õppenõukogule põhjendatud kirjaliku taotluse ning 

otsuse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta teeb kooli õppenõukogu.  

(4) Positiivseks hinnatud („3”  või „4”) kursusehinnet ei saa parandada.  

(5) Õppeainete kokkuvõtvad kursuse- ja kooliastmehinded kantakse e-päevikusse, 

kursuse- ja kooliastmehinded ka õpilasraamatusse. 

(6) Kui õpilane on puudunud põhjuseta gümnaasiumi kursuse tundidest 20 %, siis on ta 

kohustatud õpetaja nõudmisel kokkuvõtva kursuse lõpul sooritama individuaalse 

arvestuse.  
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(7) Kursuste puhul, kus on vaja sooritada arvestuslikke töid (e-kursus) vastavas 

internetikeskkonnas teatud tähtaegadeks, loetakse tähtaja möödumisel esitamata töö 

mittearvestatuks (hinne "nõrk").  

 

3. peatükk 

KÄITUMISE JA HOOLSUSE HINDAMINE 

3.1. Käitumise ja hoolsuse hindamine põhikoolis 
 

(1) 1.– 3. kooliastmeni hinnatakse õpilase käitumist ja hoolsust. 1. klassis hinnatakse 

käitumist ja hoolsust alates II poolaastast.  

(2) Käitumishindega “eeskujulik” hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnormide järgimine on harjumuspärane igas olukorras, kes täidab kooli 

kodukorra nõudeid eeskujulikult ja järjepidevalt.  

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

kõlblusnorme ning täidab kooli kodukorra nõudeid.  

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

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

eksimusi, mistõttu ta vajab pedagoogide ja lastevanemate tähelepanu ja suunamist.  

(5) Käitumishindega “mitterahuldav” hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra 

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

lastevanemate nõudmistele; korduva põhjuseta puudumise korral või üksiku 

õigusvastase teo või ebakõlbelise käitumise eest.  

(6) Käitumise aastahindeks pannakse “mitterahuldav” kooli õppenõukogu otsuse alusel. 

Selleks esitab klassijuhataja õppenõukogule põhjenduse, milles on arvestatud ka 

õpilasesinduse seisukohti ja ettepanekuid.  

(7) Hoolsuse hindamise aluseks on suhtumine õppimisse ja ülesannetesse, tema 

kohusetunne, töökus, järjekindlus õppeülesannete täitmisel.  

(8) Hoolsus hindega “eeskujulik” hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse alati 

kohusetundlikult, õpib kõiki õppeaineid võimetekohaselt, on õppeülesannete täitmisel 

püüdlik, hoolas, iseseisev, ilmutab omaalgatust ja viib alustatud tööd lõpuni.  

(9) Hoolsus hindega “hea” hinnatakse õpilast, kes suhtub õppimisse ja ülesannetesse 

kohusetundlikult, on iseseisev ja hoolikas ning õpib oma võimete kohaselt.  
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(10) Hoolsus hindega “rahuldav” saab õpilane, kes üldiselt täidab oma 

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

oma tegelike võimete ja arengutaseme kohaselt.  

(11) Hoolsus hindega “mitterahuldav” hinnatakse õpilast, kes ei õpi 

võimetekohaselt, suhtub õppimisse ja ülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult, ei 

täida tundides õpetajate nõudmisi, jätab sageli tegemata oma kodused õppeülesanded 

ning muud ülesanded koolis ja kodus.  

(12) Käitumis- ja hoolsushinded märgitakse klassipäevikusse ja klassitunnistusele, 

käitumishinne ka õpilasraamatusse.  

(13) Käitumise hindamise 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.  

(14) Käitumist ja hoolsust hinnatakse hinnetega «eeskujulik», «hea», «rahuldav» ja 

«mitterahuldav».  

4. peatükk  

HINDE JA HINNANGU VAIDLUSTAMINE 

4.1. Hinde ja hinnangu vaidlustamine  
 

(1)  Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus hindeid/hinnanguid vaidlustada 

kümne päeva jooksul pärast hinde/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.  

 


