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PÄEVAKORD: 

1. Gümnaasiumi ja põhikooli lõpetamise ning hindamise erisused 2020/2021. õppeaastal. 

 

OTSUS: Lähtudes Eesti Vabariigi Riigikogu seadusemuudatusest, otsustab Tallinna 

Täiskasvanute Gümnaasiumi õppenõukogu: 

 

Põhikool: 

1. Sellel õppeaastal võib põhikoolis ja gümnaasiumis kasutada hindamisel 

kirjeldavat sõnalist hinnangut (arvestatud/mittearvestatud), millel puudub 

numbriline ekvivalent ning mida ei pea teisendama viiepallisüsteemis 

hindeskaalasse. 

2. Sel õppeaastal ei pea õpilane sooritama loovtööd, kuna see ei olnud eelmisel 

õppeaastal kehtinud eriolukorrast ja 2020/2021.õppeaastal õpilaste turvalisuse 

kaitseks kooli poolt rakendatud õppekorralduslikest erisustest tulenevalt võimalik.  

3. Lõpetamiseks peab õpilane siiski osalema kõigil ettenähtud eksamitel. Sooritada 

tuleb eesti keele või eesti keele teise keelena eksam, matemaatika eksam ning üks 

valikeksam, kuid põhikooli lõpueksamite tulemused ei ole põhikooli lõpetamise 

otsuse tegemise aluseks 

4. Eksamite hindamistulemused esitatakse protsendina maksimaalsest tulemusest.  

5. Põhikoolilõpetaja, kes põhikooli lõpueksami ajal või koolieksami ajal haigestub 

või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel, 

sooritab korduseksami koolieksamina (kooli koostatud materjalidega ja kooli 

määratud ajal) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gümnaasium: 

1. Gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks ei ole 2020/2021. õppeaastal riigieksamite, 

neid asendavate rahvusvaheliselt tunnustatud eksamite, gümnaasiumi koolieksami 

ja õpilasuurimuse või praktilise töö sooritamine. 

2. Kui eksaminand otsustab, et ta ei soovi riigieksamit sooritada, siis selleks midagi 

tegema ei pea. 

3. Kui eksaminand soovib osaleda riigieksami lisaeksamil, tuleb selleks kindlasti 

esitada avaldus Haridus-ja Noorsooametile kolme tööpäeva jooksul peale 

põhieksami toimumist. Taotluse vorm ja juhised selle esitamiseks: 

https://harno.ee/riigieksamid#lisaeksamid 

4. Taotlus tuleb esitada iga eksami kohta eraldi ning lisada tuleb ka põhjendus, miks 

põhieksamil ei osaletud(nt haigestumine, eneseisolatsioon, aga ka muud mõjuvad 

põhjused, nagu tervislikud põhjused, riskirühma kuuluvad pereliikmed, kõrge 

https://www.google.com/url?q=https://harno.ee/riigieksamid%23lisaeksamid&sa=D&source=editors&ust=1619086284955000&usg=AFQjCNHAsYy6I5Ign100hODPhDoBV4ChSA


nakatumisnäitaja piirkonnas vms). Samas ei ole vaja taotlusele lisada mingeid 

täiendavaid tõendavaid dokumente (nt arstitõend). 

5. Sellel õppeaastal võib põhikoolis ja gümnaasiumis kasutada hindamisel 

kirjeldavat sõnalist hinnangut, millel puudub numbriline ekvivalent ning mida ei 

pea teisendama viiepallisüsteemis hindeskaalasse (arvestatud/mittearvestatud).  

6. 2020/2021. õppeaastal ei pea õpilane sooritama koolieksamit, kuna see ei ole 

tulenevalt COVID-19 haiguse leviku takistamiseks rakendatud meetmetest ja 

piirangutest tingitud õppekorralduslike erisuste tõttu võimalik või oli oluliselt 

raskendatud. 

7. 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal võib õpilane mitte sooritada õpilasuurimust 

või praktilist tööd, kui see ei olnud eelmisel aastal kehtinud eriolukorra ja/või 

COVID-19 haiguse leviku takistamiseks rakendatud meetmetest ja piirangutest 

tingitud õppekorralduslike erisuste tõttu võimalik. 

 


