ÕPILASTE HINDAMISE KORD
Üldsätted
1. Reguleerimisala
Õpilaste hindamise korraga sätestatakse põhi- ja üldkeskharidust omandavate
õpilaste teadmiste ja oskuste ning käitumise ja hoolsuse hindamise, õpilaste
täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmise ning järgmisse klassi
üleviimise alused, tingimused ja kord.
2. Hindamise alused
Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse kooli õppekavas nõutavatest
teadmistest ja oskustest
3. Hindamise eesmärk
1) Anda tagasisidet õppija õpiedukusest ja toetada õppija arengut
2) Suunata õppijat sihikindlalt õppima
3) Toetada õppija edasise haridustee valikut
Teadmiste ja oskuste hindamine
1. Hindamise korraldus
Õpilase teadmisi ja oskusi hindab vastava õppeaine õpetaja õppija suuliste
vastuste, kirjalike ja praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades
õpilase teadmiste ja oskuste vastavust õppekavas esitatud nõuetele. Õppeveerandi
või kursuse algul teeb vastava aine õpetaja õppijatele teatavaks õppeaine
nõutavad teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi. Kui suulist vastust,
kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või selle tulemust on hinnatud
hindega “puudulik” või “nõrk” või on hinne jäetud välja panemata, antakse
õppijale võimalus järelevastamiseks, mis on sätestatud järelevastamise korras.
2. Hinded viiepallisüsteemis
Hinne “5” (“väga hea”) 90-100%
Hinne “4” (“hea”)
70-89%
Hinne “3” (“rahuldav”) 45-69%
Hinne “2” (“puudulik”) 20-44%
Hinne “1” (“nõrk”)
0-19%
3. Kokkuvõttev hindamine
Kokkuvõttev hinne on õppeaine kursuse-, aasta- ning kooliastmehinne. Kui
õpilane jäetakse täiendavale õppetööle, pannakse õppeaine aastahinne või
kooliastmehinne välja pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava
õppetöö tulemusi.
4. Kokkuvõttev hindamine põhikoolis
Põhikoolis pannakse kahe poolaasta hinde alusel välja aastahinne. Kui
poolaastahinne on jäänud välja panemata ja õppija ei ole kasutanud võimalust
järele vastata, loetakse aastahinde väljapanekul antud poolaasta hindeks “nõrk”. 9
klassi õppijale pannakse aastahinded välja enne lõpueksamite toimumist, välja
arvatud õppeainetes, milles õppija jäetakse täiendavale õppetööle.
5. Kokkuvõttev hindamine gümnaasiumis
Õppija õppetulemusi hinnatakse vastavas õppeaines kokkuvõtvalt kursuse- ja
kooliastmehindega. Kursusehinne pannakse välja kursuse jooksul saadud hinnete
alusel. Iga aineõpetaja avalikustab kursusehinde kujunemise tingimused.
Kooliastmehinne pannakse välja õppeaine 10-12 klassi kursusehinnete alusel. Kui
kursusehinne on jäänud välja panemata ja õppija ei ole kasutanud võimalust järele
vastata, loetakse antud kursuse hindeks “nõrk”. Õppeaines, milles riigieksam

toimub väljaspool eksamiperioodi, pannakse 12 klassi õppijale kooliastmehinne
välja enne riigieksami toimumist. Teiste õppeainete kooliastmehinded pannakse
välja enne õppeperioodi lõppu. Õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale
õppetööle, pannakse kooliastmehinne välja pärast täiendava õppetöö lõppu.
Järelevastamise ja järeltööde sooritamise kord
Järelevastamine ja järeltööde sooritamine toimub kokkuleppel aineõpetajaga.
Täiendavale õppetööle ja klassikursuse kordama jätmise kord
Õppija jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt
poolaastahinnetest tuleks välja panna aastahinne “puudulik” või “nõrk”.
Põhikooli õppija võib Õppenõukogu põhjendatud otsusega erandjuhul jätta
klassikursust kordama, kui õpilasel on kolmes või enamas õppeaines pandud välja
aastahinne “puudulik” või “nõrk” ning täiendav õppetöö ei ole tulemusi andnud.
Klassikursust ei jäeta kordama gümnaasiumiastmel õppijaid.
Õpilase järgmisse klassi üleviimise kord
Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustab õppenõukogu. Õppija, keda ei ole
jäetud täiendavale õppetööle, viiakse järgmisse klassi üle õppeperioodi lõpul.
Õppija, kes jäeti täiendavale õppetööle, kuid keda ei jäeta klassikursust kordama,
viiakse järgmisse klassi üle hiljemalt 30 augustiks.
Gümnaasiumiastmes toimub õppija üleviimine järgmisse klassi maksimaalselt
kahe õppevõlgnevusega. Õppevõlgnevused peavad olema likvideeritud
gümnaasiumi lõpuklassi jõudnud õppijal 31. oktoobriks, õppevõlgnevustega
õppijad kustutatakse klassi nimekirjast.

