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Väljavõte õppekavast  
kinnitatud direktori 

 käskkirjaga 03.02.23 nr 1-1/25 

 
 

4. Õpilaste arengu ja õppimise toetamine ning hindamise korraldus  
 
Õpilaste hindamise korraldus sätestab kooli õpilaste õpitulemuste (teadmiste ja oskuste), käitumise, 

hoolsuse, kujundava, sõnalise hindamise,  välishindamise, individuaalse õppekava puhul hindamise 

erisuste, hinnangulehtede täitmise, lihtsustatud õppe õpilaste testimise, hinnete ja hinnangute alusel 

õpilase järgmisesse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle, klassikursuse kordama jätmise 

põhimõtted. Kooli õpilaste hindamise korralduse aluseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 29, 

Põhikooli riikliku õppekava § 19-23 ja Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lisa 1 lg 5 ja lisa 2 lg 

5.    
 

Hindamine on õpetamise ja õppimise lahutamatu osa, mille käigus kogutakse järjepidevalt teavet 

õpilase arengu kohta; analüüsitakse tema teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist; 

antakse edasi viivat tagasisidet; innustatakse ja suunatakse õpilast edasisel õppimisel. 

 

Hindamisel kasutatakse erinevaid meetodeid, hindamisvahendeid ja viise. Hindamisse kaasatakse ka 

õpilane, et arendada tema oskust eesmärke seada, oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel 

hinnata ning tõsta õpimotivatsiooni. 

4.1. Hindamise eesmärk 

    4.1.1. Õpitulemuste hindamine: 
 annab teavet ja tagasisidet õpilaste õpiedukusest; 
 on aluseks õpetaja tegevusele õpilase õpetamisel ja individuaalse arengu toetamisel; 
 toetab õpilase arengut, innustab ja suunab õpilast sihikindlamalt õppima; 
 suunab õpilase enesehinnangu kujunemist ja on abiks edasise haridustee valikul; 
 annab aluse õpilase järgmisesse klassi üleviimiseks ning põhikooli lõpetamise 

otsuse tegemiseks. 

 
    4.1.2. Käitumise ja hoolsuse hindamine: 

 lähtub kooliastmete üldpädevustest; 

 motiveerib järgima üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme;  

 suunab õpilast täitma kooli kodukorra nõudeid ja õpikohustusi. 

4.2. Hindamisest teavitamine 
4.2.1 Õpitulemuste ja käitumise ning hoolsuse hindamise/hinnangu andmise põhimõtteid ja korda 

tutvustavad õpilastele ja nende vanematele/eeskostjatele klassiõpetaja ja aineõpetaja õppeaasta 

alguses. Klassiõpetaja peale 1.septembri aktust, esimesel lastevanemate klassikoosolekul ja 

vajadusel jooksvalt. Aineõpetaja esimeses ainetunnis. 

4.2.2 Poolaasta alguses, lähtuvalt õppijate vajadusest ja õppekorralduse eripärast kuu või nädala 

alguses tutvustab õpetaja õpilastele peamisi läbitavaid teemasid, oodatavaid õpitulemusi, 

hindamise põhimõtteid ja kokkuvõtva hinde kujunemist. 

4.2.3 Õpilasel ja tema lapsevanemal/eestkostjal on õigus saada jooksvat teavet hinnete või 

hinnangute kohta aineõpetajalt ja klassijuhatajalt, samuti selle kohta, milline hinne või hinnang on 

aluseks kokkuvõtvale hindele või hinnangule; 
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4.2.4 Protsessihinded/hinnangud ja hinded tehakse lapsevanemale teatavaks õpilaspäeviku ja 

Stuudiumi kaudu, kokkuvõtvad hinded/hinnangud klassitunnistuse ja Stuudiumi kaudu, 

lapsevanema soovil esitab õpetaja lapsevanemale tutvumiseks jooksvate hinnete hinnetelehe. 

 

4.3. Teadmiste ja oskuste hindamise korraldus 

4.3.1 Riiklikul õppekaval ja lihtsustatud õppes õppivate õpilaste õppeprotsessi hindamine 

 

Õppeprotsessi käigus hinnatakse õpilase sooritusi õppetegevuse erinevatel etappidel.  

 

Hindamise käigus analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ning antakse 

tagasisidet õpilase seniste õpitulemuste ja vajakajäämiste kohta. Tagasisidet andes keskendub õpetaja 

õpilase arengu võrdlemisele kooli õppekavas kirjeldatud õpitulemustega või tema varasemate 

saavutustega. Tagasiside kirjeldab võimalikult täpselt õpilase tugevaid ja arendamist vajavaid külgi 

ning sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut. Eesmärk on 

kirjeldada õpilase sooritust hinnanguvabalt, juhtida tähelepanu puudustele, jagada soovitusi, kuidas 

sooritust parandada. Selle kaudu innustatakse ja suunatakse õpilast edasi õppima. Suhtumine on 

positiivne ja toetav. 

 

Õpilane kaasatakse enese ja kaaslaste hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke  püstitada ning 

õppimist eesmärkide alusel analüüsida ning tõsta õpilase õpimotivatsiooni. 

 

I kooliastmes kasutatakse sõnalist hindamist, II-III kooliastmes kasutatakse tähthindeid „A-F“, millele 

lisatakse sõnaline hinnang. Õpetaja kannab hinde Stuudiumisse vähemalt kolm (3) korda poolaastas. 

 

Õppeaineid, mis eeldavad erivõimetel põhinevaid oskusi (kehaline kasvatus, käsitöö ja kodundus, 

tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, muusika, kunst) hinnatakse I-III kooliastmes mitteeristavalt hinnetega 

„arvestatud“ (AR) ja „mittearvestatud“ (MA). Mitteeristava hindamise aluseks on kooli õppekavas 

kirjeldatud õpitulemused, millele vastamise või ületamise korral väljendatakse piisavat tulemust 

hindega „A“ ning millest madalamal tasemel tulemust väljendatakse hindega „MA“. Hindamisel 

võetakse arvesse õpilase püüdlikkust, osalemist õppeprotsessis, teoreetilisi teadmisi ja isiklikku 

arengut. Hindele lisatakse õppijat toetav sõnaline hinnang. 

 

4.3.2 Riiklikul õppekaval ja lihtsustatud õppes õppivate õpilaste kokkuvõttev hindamine  

 

Kokkuvõttev hindamine toimub kaks korda õppeaastas jaanuaris ja juunis. Kokkuvõtvas hindes 

kajastub, millisel määral on kooli õppekavas või õpilase individuaalses õppekavas kirjeldatud 

taotletavad õpitulemused saavutatud. Kokkuvõtva hinde aluseks on vähemalt kolm (3) poolaasta 

jooksul antud hinnet või hinnangut. Kokkuvõttev aastahinne pannakse välja enne õppeperioodi lõppu. 

Õpetaja arvestab kokkuvõtva hinde või hinnangu panekul järele vastatud õppeülesannete eest saadud 

paremat tulemust. 

 

I kooliastmes väljendatakse kokkuvõtva hindamise tulemusi sõnaliste hinnangutena. Sõnalised 

hinnangud kirjeldavad õpilase arengut, õppeprotsessis osalemist, õpi- ja käitumisoskuste kujunemist 

ja õpitulemuste saavutamist. Kokkuvõtvates hinnangutes toob õpetaja esile õpilase edusammud, juhib 

tähelepanu arendamist vajavatele oskustele ning annab juhised edasiseks tegutsemiseks. Sõnaline 

hinnang toetab õpilase eneseusku, innustab teda.  

 

I-III kooliastmes koondatakse sõnaline tagasiside ja tähthinded „A-F“ poolaastahinneteks ning 

poolaastahinded aastahinneteks. Üldjuhul lisab õpetaja hindele sõnalise kirjeldava tagasiside õpilase 

õpitulemuste saavutamise ja vajakajäämiste kohta. Oskusaineid (kehaline kasvatus, käsitöö ja 

kodundus, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, muusika, kunst) hinnatakse mitteeristavalt hinnetega 

„arvestatud“ (AR) ja „mittearvestatud“ (MA).  
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Kui õpilasel ei ole objektiivsetel põhjustel võimalik hinnatavat tööd sooritada või järele vastata, võib 

jätta poolaasta hinde või sõnalise hinnangu välja panemata. Õpilasele antakse võimalus ülesanded 

täita õpetajaga kokku lepitud ajal õppeperioodi lõpuni. Õppeaine poolaasta täheline hinne või sõnaline 

hinnang pannakse välja pärast nõutavate ülesannete täitmist või mittetäitmist. 

Individuaalsel õppekaval õppiva õpilase hindamise erisus on kirjeldatud tema individuaalses 

õppekavas. Õpetajal on õigus hindamisel arvestada õpilase hariduslike erivajadustega ja kasutada 

diferentseeritud hindamist. 

 

Käitumise ja hoolsuse hindamisel on aluseks vastava kooliastme üldpädevused, kooli kodukorra 

täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis. Käitumist ja hoolsust 

hinnatakse sõnaliste hinnetega poolaasta ja õppeaasta lõpus. 

 

9. klassi õpilasele pannakse aastahinded välja enne lõpueksamite toimumist, välja arvatud 

õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle. Põhikooli lõputunnistusele kandmiseks 

teisendatakse tähelised hinded  viie palli  süsteemi.  Õpilase koolist lahkumisel teisendatakse 

sõnalised hinnangud või tähelised hinded viie palli süsteemi  vastavalt „Põhikooli ja 

gümnaasiumiseaduse“ §-29 lõige 2 sätestatule. 

 

4.3.3. Hindamise skaala 

 

Täheline 

hindamine  

Protsentuaalne 

arvestus (%) 

Sõnalise 

hinnang 

kirjeldus Teisendamine 

A 
90–100%  suurepärane Õpilase teadmised ja oskused 

ületavad ainekavas nõutut või 

lahendus/idee on unikaalne ja õige 

või lähenemine on silmapaistvalt 

huvitav, isikupärane ja originaalne. 

5 

B 
80–89% väga hea Õpilase suuline vastus (esitus), 

kirjalik töö, praktiline tegevus või 

selle tulemus vastab täiel määral 

õppekava nõuetele, kuid selles on 

mõni väiksem ebatäpsus, puudus või 

antud kontekstis ebaoluline viga. 

4 

C 
70–79% hea Õpilase suuline vastus (esitus), kirjalik 

töö, praktiline tegevus või selle 

tulemus on üldiselt õppekava nõuetele 

vastav, kuid selles esineb väiksemaid 

puudusi ja vigu või ei ole töö täielik. 

4 
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D 
60–69%  rahuldav Õpilase suuline vastus (esitus), 

kirjalik töö, praktiline tegevus või 

selle tulemus on üldiselt õppekava 

nõuetele vastav, kuid selles esineb 

mõni tõsine puudus või viga. Õpitu 

praktilises rakendamises jääb 

mõningal määral puudu 

iseseisvusest – õpilane vajab 

juhendamist ja 

suunamist. 

3 

E 
 50–59% piisav Õpilase suuline vastus (esitus), 

kirjalik töö, praktiline tegevus või 

selle tulemus näitavad, et õpilane on 

omandanud õppekavas nõutavad 

põhiteadmised ja -oskused, kuid 

esineb tõsiseid puudusi ja vigu. 

Praktilises rakendamises vajab 

õpilane pidevat juhendamist ja 

suunamist. 

3 

F 
alla 50% nõrk Õpilase suuline vastus (esitus), 

kirjalik töö, praktiline tegevus või 

selle tulemus on vähesel määral või 

üldse mitte õppekava nõuetele 

vastav, selles esineb olulisi 

puudusi ja vigu. Õpilane ei suuda 

oma teadmisi rakendada. 

2 

 

4.3.4 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. 

4.3.5 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. 

4.3.6 Õpitulemuste omandamist kontrollivate tööde aeg kavandatakse kooskõlastatult teiste 

õppeainete õpetajatega stuudiumi kontrolltööde plaanis. 

4.3.7 Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö 

toimumist. Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö, õppenädalas kuni kolm kontrolltööd. 

4.3.8 Järgmist hindelist tööd ei korraldata enne, kui eelmise töö hinne on õpilastele            teatatud ja 

stuudiumisse kantud. 

4.3.9 Õpetaja hindab õpilaste kirjalikud tööd nädala jooksul ja kannab hinde Stuudiumisse töö 

tegemise või selle lõpetamise päevale. 

4.4 Järelevastamise ja järeltööde korraldus 

Kui õpilane on õppetööst olnud eemal või tema suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, 

praktilist tegevust on hinnatud „F“ – „nõrk“ või on hinne jäänud välja panemata, on tal kohustus see 

järele vastata. Järeltöö sooritamiseks on aega kümme tööpäeva pärast kooli naasmist või hindelise 

töö kättesaamist. Järelevastamiseks ja järeltööde sooritamiseks tuleb õpilasel töö tegemise aeg 

aineõpetajaga kokku leppida. 
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Kui õpilane on töö toimumise ajal puudunud põhjuseta või on mõjuva põhjuseta  loobunud töö 

tegemisest, otsustab tulemuse ja järeltöö sooritamise aineõpetaja. 

 
Kui õpilasel ei ole objektiivsetel põhjustel võimalik hinnatavat tööd sooritada või järele vastata, võib 

jätta poolaastahinde või sõnalise hinnangu välja panemata. Õpilasele antakse võimalus ülesanded 

täita õpetajaga kokku lepitud ajal õppeperioodi lõpuni. Õppeaine poolaasta täheline hinne või 

sõnaline hinnang pannakse välja pärast nõutavate ülesannete täitmist või mittetäitmist. 

4.5 Toimetulekuõppel õppivate õpilaste hindamine 

Toimetulekuõppel õppivate õpilaste hindamisel kasutab kool kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid, mille 

aluseks on õpilase individuaalses õppekavas (IÕK) kirjeldatud õpitulemused ja õppe-eesmärgid.  

Hindamise all mõistetakse õppe kestel toimuvat hindamist, mille käigus analüüsitakse õpilase tegevusi, 

õpitulemusi, võimekust, oskusi, hoiakuid vastavalt koostatud IÕK-le. Sõnaliste selgituste toel antakse 

tagasisidet õpilase seniste tulemuste  kohta, arvestades tema võimeid, innustatakse ja kavandatakse 

edasise õppimise eesmärgid. 

 

Hindamise eesmärgiks on motiveerida õpilasi õpiülesandeid sooritama ja märkama oma tulemuse 

vastavust näidisele; mõjutada õpilase võimalikult adekvaatse enesehinnangu kujunemist; suunata 

õpetaja tegevust õpilase õppimise ja potentsiaalse arengu toetamisel; anda õpilasele, õpetajale, kooli 

juhtkonnale, vanemale teavet õpilase arengudünaamikast. 

 

Õpilase õpieesmärkide saavutamise taset hinnatakse hinnangutega: 

 tuleb toime; 

 tuleb toime abiga; 

 ei tule toime. 

Hinnang „ei tule toime“ viitab vajadusele muuta individuaalset õppekava ning seda ei kasutata 

kokkuvõtval hindamisel. 

 

Hinnangut „tuleb toime“ võib täpsustada hinnanguga „tuleb hästi toime“; hinnangut „tuleb toime 

abiga“ võib täpsustada hinnangutega „tuleb toime sõnalise abiga“, „tuleb toime eeskuju või näidise 

järgi“, „tuleb toime koostegevuses“.  

 

Õpilasi hinnatakse kaks korda õppeaastas jaanuaris ja juunis. 

 

Nii õppimise ajal kui ka iga õppeperioodi lõpus lisatakse kokkuvõtvatele hinnangutele sõnaline 

tagasiside. Õppeaasta lõpus antavale kokkuvõtvale hinnangule lisandub saavutatud õpitulemusi 

kirjeldav tagasiside. Järgmisse klassi üleviimise aluseks on õppeaasta lõpuks saavutatud 

õpitulemustele antud tagasiside. 

 

Tähekombinatsiooniga hindamist kasutatakse toimetulekuõppes läbivalt igas kooliastmes ja lisa-

aastatel ning kõikides õppeainetes, tähekombinatsiooni selgitused: 

 

Hindamise tähis Selgitus 

THT Tuleb hästi toime 

TT Tuleb toime 

TTS  Tuleb toime sõnalise abiga 
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TTE Tuleb toime eeskuju või näidise järgi 

TTK Tuleb toime koostegevuses 

ET Ei tule toime (vajab IÕK ülevaatamist ja parendamist) 

 

1. Käitumise ja hoolsuse hindamine 

 

I– III kooliastmes hindavad aineõpetajad õpilase käitumist ja hoolsust poolaasta ja õppeaasta lõpus. 

Klassiõpetaja hindab oma õppijaid kokkuvõtlikult kõikide ainetundide põhjal ning märgib hinde 

Stuudiumisse. 
 

Käitumishinne Selgitus  

eeskujulik hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnormide järgimine on harjumuspärane igas olukorras, 

kes täidab kooli kodukorra nõudeid eeskujulikult ja 

järjepidevalt. 

hea hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnorme ning täidab kooli kodukorra nõudeid. 

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. 

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. 
 

Käitumise poolaasta hindeks pannakse “mitterahuldav” kooli õppenõukogu otsuse  alusel. Selleks 

esitab klassijuhataja õppenõukogule põhjenduse, milles on arvestatud eri osapoolte seisukohti 

(tugispetsialistid, abiõpetajad, aineõpetajad, klassikaaslased). 
 

Hoolsuse hinne Selgitus  

eeskujulik hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetes alati 

kohusetundlikult, õpib kõiki õppeaineid võimetekohaselt, on 

õppeülesannete täitmisel püüdlik, hoolas, iseseisev, ilmutab 

omaalgatust ja viib alustatud tööd lõpuni 

hea hinnatakse õpilast, kes suhtub õppimisse ja ülesannetesse 

kohusetundlikult, on iseseisev ja hoolikas ning õpib oma 

võimete kohaselt. 

rahuldav saab õpilane, kes üldiselt täidab oma ülesandeid ja muid 

kohustusi, kuid ei ole piisavalt järjekindel ega õpi kõiki aineid 

oma tegelike võimete ja arengutaseme kohaselt. 

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 

 

▪ Hoolsuse hindamise aluseks on suhtumine õppimisse ja ülesannetesse, tema kohusetunne, 
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töökus, järjekindlus õppeülesannete täitmisel. 

▪ Käitumis- ja hoolsushinded märgitakse stuudiumisse, käitumishinne ka  

õpilasraamatusse. 

▪ Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- 

ja kõlblusnormide järgimine koolis. Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase  suhtumine 

õppeülesannetes: kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel. 

4.7 Hinde ja hinnangu vaidlustamine 

 
Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus arvestuslikke ja kokkuvõtvaid hindeid ning 

kokkuvõtvaid sõnalisi hinnanguid vaidlustada ja taotleda nende muutmist 10 päeva jooksul pärast 

hinde/ hinnangu teada saamist. 

Õpilase hindamisega seotud vaidlusküsimusi lahendab kool õpilase või lapsevanema kirjaliku 

taotluse alusel. Eriarvamuste ja vaidlusküsimuste lahendamiseks moodustatakse komisjon, kuhu 

kuuluvad aineõpetaja, klassijuhataja, direktor, õppejuht ja vajadusel lapsega tegelevad 

tugispetsialistid (nt logopeed, eripedagoog); 

 
Direktor teavitab otsusest kirjalikult  taotluse esitajat 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist; 

 
Kui õpilane või lapsevanem ei ole kooli otsusega nõus, võib ta pöörduda Tallinna Laagna Lasteaed-

Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostava ametniku poole viie tööpäeva 

jooksul alates otsusest teadasaamisest. 

 

4.8. Õpilase järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle, klassikursust kordama jätmine 

ja põhikooli lõpetamine 

 

Õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle või klassikursust kordama jätmise ning 

põhikooli lõpetamise otsustab õppenõukogu tähelise hindamise korral aastahinnete alusel, sõnalise 

hindamise korral sõnaliste aastahinnangute alusel. Õpilase üleviimine järgmisse klassi otsustatakse 

enne õppeperioodi lõppu. 

 

4.8.1 kõik toimetulekuõppel õppivad õpilased viiakse üle järgmisse klassi; 

4.8.2 õpilane viiakse üle järgmisse klassi olenemata käitumise aastahindest; 

4.8.3 täiendavale õppetööle jäetakse riiklikul õppekaval ja lihtsustatud õppes õppiv õpilane 

õppeaine(te)s, milles tema teadmised ja oskused vastavad hindele „nõrk“ või „puudulik“ või on 

aastahinne välja panemata, et ta saavutaks õppekava nõutavad õpitulemused. Täiendavale õppetööle 

jätmise otsustab õppenõukogu enne õppeperioodi lõppu. Täiendavale õppetööle jäetakse õpilane 

pärast õppeperioodi lõppu õppenõukogu otsusega 5 – 10 õppepäevaks (õppepäeva pikkus on kuni 5 

tundi) kuni 30. juunini; 

4.8.4 täiendavale õppetööle jäetud õpilane täidab õpetaja juhendamisel spetsiaalseid ülesandeid 

ainevaldkondades, milles tema teadmised ja oskused on hinnatud “mitterahuldavaks”, ülesandeid 

kontrollitakse ja hinnatakse, tulemused kantakse stuudiumisse, õppeaine aastahinne pannakse välja 

pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö tulemusi;  

4.8.5 enamasti viiakse pärast täiendavat õppetööd õpilane üle järgmisse klassi hiljemalt 31. augustiks; 

4.8.6 õppenõukogu põhjendatud otsusega võib erandjuhul (kaasates otsuse tegemisel õpilase või tema 

seadusliku esindaja ning kuulates ära tema arvamuse) jätta õpilase klassikursust kordama, kui õpilasel 

on kolmes või enamas õppeaines pandud välja aastahinne/hinnang „puudulik“ või „nõrk“, täiendav 

õppetöö ei ole tulemusiandnud/pole otstarbekas; 

4.8.7 õppenõukogu põhjendatud otsusega võib (kaasates otsuse tegemisel õpilase või tema seadusliku 

esindaja ning kuulates ära tema arvamuse) jätta klassikursust kordama õpilase, kellel on põhjendamata 
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puudumiste tõttu kolmes või enamas õppeaines aastahinne ”puudulik” või ”nõrk” või mitterahuldav 

hinnang; 

4.8.8 põhikooli riiklikul õppekaval õppiv õpilane lõpetab kooli, kui õppeainete viimased aastahinded 

on vähemalt ”rahuldavad”, kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö ning kes on sooritanud 

vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele, matemaatika eksami ning ühe eksami omal valikul; 

4.8.9 põhikooli lõpetanuks võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja 

õppenõukogu otsusega pidada ning põhikooli lõputunnistuse anda õpilasele: 

• kellel on üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne; 

• kellel on kahes õppeaines kummaski üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine 

viimane aastahinne. 

4.8.10 haridusliku erivajadusega õpilasel on õigus sooritada põhikooli lõpueksamid eritingimustel 

vastavalt seadusandlusele; 

4.8.11 lihtsustatud õppes väljastatakse õppenõukogu otsuse alusel põhikooli lõputunnistus õpilasele, 

kelle viimased aastahinded kõikides õppeainetes on vähemalt „rahuldavad”, kes on sooritanud loovtöö, 

eesti keele ja matemaatika koolieksami ning kooli poolt kohustuslike õppeainete hulgast valitud 

õppeaine koolieksami. Kooli valitud eksami õppeaine, vormi, hindamise alused ja korra koostab kooli 

direktori käskkirjaga moodustatud eksamikomisjon. Hiljemalt jooksva õppeaasta 1. veebruariks 

teatatakse põhikooli lõpetajale ja tema seaduslikule esindajale kohustuslike õppeainete hulgast valitud 

eksamiaine ja eksamite toimumise ajad. 

4.8.12 toimetulekuõppes väljastatakse õppenõukogu otsuse alusel põhikooli lõputunnistus õpilasele, 

kes on läbinud temale koostatud individuaalse õppekava. 

4.8.13  lisa-aastaid ja lisaõpet on selgitatud punktis 2.3. 

4.9. Õpilaste välishindamise süsteem    

 

Õpilaste välishindamise süsteemiks on üleriigilised tasemetööd ja põhikooli lõpueksamid. 

4.9.1 õpitulemuste välishindamise eesmärgid on hinnata õpitulemusi kooliastmete lõpus vastavalt 

riiklike õppekavade nõuetele, anda koolile ning õpetajale võimalus hinnata oma õpilaste õpitulemusi 

üleriigilisel taustal ja tulemuste põhjal teha vajalikke ümberkorraldusi õppeprotsessis; 

4.9.2 riiklikud tasemetööd on õppeaine või ainevaldkonna ülesannetest koosnevad hindamisvahendid, 

mida Haridus- ja Noorteamet iga-aastaselt riikliku õpitulemuste välishindamise osana korraldab. 

Tasemetöödega saadakse riikliku õppekava eesmärkidest lähtudes tagasisidet õpilaste õpitulemustest 

erinevates ainevaldkondades põhikooli esimeses, teises ja kolmandas kooliastmes. 

4.9.3 riiklikud tasemetööd toimuvad reeglina 4. ja 7. klassi I poolaastal. 

4.9.4 tasemetöö sooritavad kõik RÕK järgi õppivad õpilased (v.a kui õpilane ei kuulu riikliku 

valimisse); 

4.9.5 individuaalse õppekava järgi õppiva õpilase tasemetööle tehakse märge ”õpib individuaalse 

õppekava järgi”; 

4.9.6 põhikooli lõpueksamid toimuvad kolmes aines (eesti keeles, matemaatikas ja kolmandas, õpilase 

valitud aines), millega kontrollitakse riiklikus õppekavas põhikooli lõpetamiseks nõutava 

õppeainepädevuste omandatust, suutlikkust nõutavaid teadmisi reprodutseerida, uues olukorras 

rakendada, seostada teistes õppeainetes õpituga; 

 
 


