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Väljavõte Vastseliina Gümnaasiumi gümnaasiumiosa
õppekavast
HINDAMINE JA GÜMNAASIUMI LÕPETAMINE
§ 8.1 Hindamine ja gümnaasiumi lõpetamine
§ 8.1.1 Hindamise korraldus
1) Hindamise eesmärk Vastseliina Gümnaasiumis on:
1. toetada õpilase arengut;
2. anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta;
3. innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;
4. suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise
haridustee valikul;
5. suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;
6. anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse
tegemiseks.
2) Hindamine on süstemaatiline teabekogumine õpilase arengu kohta, selle teabe
analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Hindamine on
õpetamise ja õppimise lahutamatu osa.
3) Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis. Soovitatav on
kasutada hindamisel õpilase motiveerimiseks märki „+“ ja „-“ (v.a. kokkuvõtval hindamisel)
4) Muusikas, kunstis, kehalises kasvatuses

arvestatakse õpitulemuste arvestuslikul

hindamisel ka õpilase individuaalset arengut.
5) Valikainete kursustel „Võrukeelne kirjandus”, „Riigikaitseõpetus”, „Tantsuõpetus”,
„Informaatika”, „Karjääriõpetus” on kasutusel arvestuslik hindamine.
6) Iga aineõpetaja fikseerib oma hindamise põhimõtted ainekavas, mis peab vastavuses
olema kooli õppekava nõuetega.
7) Õpilane saab aineõpetajalt ainekursuse esimesel tunnil teada ainenõuded: mida ja millal antud
õppeaines hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid.

8) Vastseliina Gümnaasiumis on kasutusel:

1. Õpinguraamat - kursuste läbimise ning ainetes edasijõudmise kajastamiseks.
Õpinguraamat on õpilase isiklik koolisisene dokument, mille korrektse täitmise
eest vastutab õpilane. Kursusehinde kannab õpinguraamatusse aineõpetaja,
õpinguraamatu täitmist kontrollib klassijuhataja. Õppeaasta lõpus kinnitab
klassijuhataja õpilase edasijõudmist oma allkirjaga õpinguraamatus.
2. Elektronpäevik (e-Kool) - sisestatakse andmed õpilase kohta, kolme õppeaasta
kursusehinded, kooliastme hinded ning eksamihinded.
9) Õpilane saab oma hinnete kohta teavet aineõpetajatelt, klassijuhatajalt ja e-Kooli
vahendusel. Lapsevanemal või eestkostjal on õigus saada teavet oma lapse hinnete kohta
õpetajatelt, klassijuhatajalt või e-Kooli vahendusel.
10) Õpilasele, kelle vanemal puudub e-Kooli kasutamise võimalus, saadetakse kord kuus
klassijuhataja poolt koju väljaprinditud hinneteleht.
11) Õpilasel on õigus saada teavet hindamise korralduse ning oma hinnete kohta. Õpilasel
on õigus teada, milline hinne või hinnang on aluseks kokkuvõtvale hindele ja hinnangule.
12) Hindamise korraldus ning õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest teavitamise
kord sätestatakse kooli kodukorras ning hinnete ja hinnangute vaidlustamise kord määratakse
kooli õppekavas.
13) Nõuded õpilase käitumisele esitatakse gümnaasiumi kodukorras.
§ 8.1.2 Hinded viiepallisüsteemis ja hinde vaidlustamine
Hindamisel viiepallisüsteemis on soovitatav õpilaste motiveerimiseks kasutada „+” ja „ –„
märke (va kursuse- ja eksamihinded ).
1) Hindega «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.
1. hindega „5+” hinnatakse suurepärast õpitulemust, milles pole ühtegi viga s.t.
õpilane on saanud 100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust;
2. hindega „5” hinnatakse õpitulemust, milles

õpilane on saanud 95%-99%

maksimaalselt võimalikust punktide arvust;
3. hindega „5-” hinnatakse õpitulemust, milles õpilane on saanud 90%-94%
maksimaalselt võimalikust punktide arvust;
2) Hindega «hea» hinnatakse õpitulemust, kui see on üldiselt õppekava nõuetele vastav,
kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi.

1. hindega „4+” hinnatakse õpitulemust, milles õpilane on saanud 86%-89%
maksimaalselt võimalikust punktide arvust;
2. hindega „4” hinnatakse õpitulemust, milles

õpilane on saanud 80%-85%

maksimaalselt võimalikust punktide arvust;
3. hindega „4-” hinnatakse õpitulemust, milles õpilane on saanud 75%-79%
maksimaalselt võimalikust punktide arvust;
3) Hindega «rahuldav» hinnatakse õpitulemust, kui see on üldiselt õppekava nõuetele
vastav, kuid esineb puudusi ja vigu.
1.

hindega „3+” hinnatakse õpitulemust, milles õpilane on saanud 70%-74%
maksimaalselt võimalikust punktide arvust;

2.

hindega „3” hinnatakse õpitulemust, milles

õpilane on saanud 56%-69%

maksimaalselt võimalikust punktide arvust;
3.

hindega „3-” hinnatakse õpitulemust, milles õpilane on saanud 50%-55%
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) Kui õpilane on puudunud töö toimumise päeval, või on jätnud oma tööülesanded
sooritamata, siis tehakse e-Kooli sissekanne „0”, mis tähistab tegemata tööd. Tegemata töö
tuleb õpilasel sooritada kokkuleppel aineõpetajaga.
7) Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib
kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust
hinnata hindega „nõrk”. Sellise töö tulemust ei ole õpilasel võimalik järele vastata.
8) Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle
tulemust on hinnatud hindega „puudulik”, „nõrk” või „0”, antakse õpilasele võimalus
järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks.

Hinde vaidlustamine:

Õpilasel ja lapsevanemal on õigus saada selgitusi väljapandud hinde õigsuse kohta, selleks
pöördub ta esmalt:
1. aineõpetaja poole, kes selgitab hinde või hinnangu kujunemise protsessi;
2. kui õpilane või lapsevanem ei nõustu aineõpetaja selgitustega, on tal õigus
pöörduda klassijuhataja poole;
3. klassijuhataja organiseerib vajadusel hinde vaidlustamise kooli juhtkonna juures.
Hindamise ja hinde panekuga seotud probleemid lahendatakse koolisiseselt.

§ 8.2. Kokkuvõttev hindamine, klassikursuse ja gümnaasiumi lõpetamine
§ 8.2.1. Kokkuvõtvad hinded
1.

Õpilase õpitulemusi õppeaines hinnatakse kokkuvõtvalt kursusehinnetega viie palli

süsteemis.
2.

Kool

võib

valikkursuste

hindamisel

kasutada

hinnanguid

„arvestatud”

ja

„mittearvestatud”, neid hinnanguid ei teisendata viie palli süsteemi.
4.

Kui kursusehinne on jäänud välja panemata ja õpilane ei ole kasutanud võimalust järele

vastata õpetajaga kokkulepitud ajaks, loetakse antud kursuse vältel omandatud teadmised ja
oskused vastavaks hindele „nõrk“.
5.

10. ja 11. klassis viiakse üle järgmisesse klassi õpilane, keda on hinnatud kõikides

õppeainetes vähemalt rahuldavalt.
6.

Gümnaasiumis jäetakse täiendavale õppetööle õpilane, kellel on mitterahuldavaid

kursusehindeid õppeperioodi lõpus. Täiendavat õppetööd on võimalik sooritada kuni 30.
augustini.
7.

Gümnaasiumiastmel õppivaid õpilasi ei jäeta klassikursust kordama, va arstitõendi

alusel.
8.

Kooliastmehinne pannakse välja õppeaine 10.–12. klassi kursusehinnete alusel viie palli

süsteemis. Kooliastme hinde väljapanekul teeb lõpliku otsuse õpetaja arvestades kõiki
kursusehindeid. Kooliastmehinde kujunemisel võib õpetaja määravamaks lugeda viimase
kooliaasta kursusehindeid.

9.

Kokkuvõtva hindamisena mõistetakse ka teadmiste ja oskuste tõendamist juhul, kui kool

vastavalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 17 lõikele 4 arvestab kooli õppekava välist
õppimist või tegevust koolis õpetatava osana (nt muusikakool ja sporditegevus).

§ 8.2.2. Gümnaasiumi lõpetamine
Gümnaasiumi lõputunnistuse annab gümnaasium õpilasele:
1) kelle kooliastmehinded on vähemalt rahuldavad, valikkursuste puhul rahuldavad või
arvestatud;
2) kes on sooritanud vähemalt rahuldavale tulemusele õppeaine kohustuslikule mahule
vastavad eesti keele, matemaatika ja võõrkeele (inglise või saksa keele) riigieksamid;
3) kes on sooritanud vähemalt rahuldavale tulemusele kooli õppekavas gümnaasiumi
koolieksami;
4) kes on sooritanud gümnaasiumi jooksul õpilasuurimuse või praktilise töö.
Haridusliku erivajadusega õpilasele, kellel käesolevas määruses sätestatud tingimustel kooli
õppekavaga või nõustamiskomisjoni soovitusel individuaalse õppekavaga on vähendatud või
asendatud käesolevas määruses sätestatud taotletavaid õpitulemusi, on lõpetamise aluseks kooli
või individuaalses õppekavas määratud õpitulemuste saavutatus.

