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PÄEVAKORD 

1. Hindamiskorra muutmine 

 

KUULATI 

1. Deniss Presnetsov andis ülevaate kehtiva õpilaste hindamisest ja andsid põhjendus 

hindamise muutmise kohta. (lisa1) 

 

 

OTSUSTATI 

1.  Hindamiskord kiidetud heaks 
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Dmitry Polyakov 

Koosoleku protokollija 

 

Jekaterina Volossatõhh 

Ees- ja perekonnanimi      
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Lisa 1. 
 

Kehtiv Hindamiskord Muudatusi Hindamiskorras 

Muudatus tuleb §-s 6 “Kokkuvõtvad hinded põhikoolis”  

§ 6 (1) 

Põhikoolis on hinded koondatud 

poolaastahinneteks ning poolaastahinded 

koondatud 

aastahinneteks. 

 

§ 6 (2) 

Põhikoolis pannakse kokkuvõttev poolaasta 

hinne välja vähemalt viie hinde alusel nendes 

õppeainetes, mida õpitakse üks tund nädalas. 

Õppeainetes, mida õpitakse kaks kuni viis 

tundi nädalas, pannakse hinne välja vähemalt 

seitsme hinde alusel.  

 

§ 6 (5) 

Õpilasele, kes on puudunud koolist 50% 

tundidest ja ei ole täitnud kokkuvõtva hinde 

väljapanemiseks nõutavaid ülesandeid, 

pannakse märk „ VP“ (välja panemata). 

Õppeaasta lõpus võrdub märge „VP“ hindega 

„1“. Kokkuvõtva hinde väljapanemisel „ VP“ 

ei muudeta ega kustutada kui õpilasel jäi hinne 

parandamata.  

 

§ 6 (6) 

Õpilasele, kelle poolaastahinne mõnes aines 

on „puudulik“, „nõrk“ või on jäetud hinne 

välja panemata (VP), koostatakse selles 

õppeaines individuaalne õppekava või 

määratakse muu tugisüsteem (logopeediline 

abi, tugiõppetunnid jne.), et aidata õpilasel 

omandada nõutavad teadmised ja oskused. 

Individuaalse õppekava täitmise tähtaja 

määrab aineõpetaja.  

 

§ 6 (7)  

9. klassi õpilasele pannakse aastahinded välja 

enne lõpueksamite toimumist, välja arvatud 

õppeainetes, milles õpilane jäetakse 

täiendavale õppetööle. 

 

§ 6 (1) täiendatakse järgmises sõnastuses: 

Erandiks on esimese kooliastme kehaline 

kasvatus, kui tunni raames õpilased 

omandavad ujumisoskuse.Sellisel juhul 

pannakse välja ainult aastahinde. 

 

§ 6 (2) täiendatakse järgmises sõnastuses: 

Esimese kooliastme 

kehalises kasvatuses, kui tunni raames 

õpilased omandavad ujumisoskuse, 

kohustuslikke hindeid peab olema mitte 

vähem kui 10. 

 

§ 6 (5) täiendatakse järgmises sõnastuses: 

Poolaasta jooksul puudutud tundide 

arvutamisel ei arvestata direktori käskkirja 

alusel tundidest vabastamised. Direktori 

käskkirja alusel tundidest puudumine ei 

vabasta õpilast kohustuslikest hindelistest 

ülesannetest ja kontrolltöödest.   

 

 

 

§ 6 (6) täiendatakse järgmises sõnastuses: 

Peale individuaalse programmi 

täitmist/mittetäitmist märge “VP” tuleb 

kindlasti asendada hindega.  

 

 

 

 

 

 

§ 6 (7) muudetakse ja sõnastatakse 

järgmiselt:  

Kolmanda kooliastme õpilaste loovtöödele 

antakse kirjalik tagasiside, mida päevikus 

märgitakse sümbolitega “ARV”/“M/ARV”. 



§ 6 (8)  

Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib jätta 

klassikursust kordama õpilase, kellel on 

põhjuseta puudumiste tõttu kolmes või 

enamas õppeaines aastahinne „puudulik” või 

„nõrk” või samaväärne sõnaline hinnang 

(ML). Õppenõukogu kaasab otsust tehes 

õpilase või tema seadusliku esindaja ning 

kuulab ära tema arvamuse.  

 

 

 

 

§ 6 (8) muudetakse ja sõnastatakse 

järgmiselt: 

9. klassi õpilasele pannakse aastahinded 

välja enne lõpueksamite toimumist, välja 

arvatud õppeainetes, milles õpilane jäetakse 

täiendavale õppetööle. 

 

 

§ 6 (9) paragrahvi lisamine: 

Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib 

jätta klassikursust kordama õpilase, kellel 

on põhjuseta puudumiste tõttu kolmes või 

enamas õppeaines aastahinne „puudulik” 

või „nõrk” või samaväärne sõnaline hinnang 

(ML). Õppenõukogu kaasab otsust tehes 

õpilase või tema seadusliku esindaja ning 

kuulab ära tema arvamuse 

Muudatus tuleb §-s 7 “Kokkuvõtvad hinded gümnaasiumiastmes”  

§ 7 (5)  

Õpilasele, kes on puudunud koolist 30% 

tundidest ja ei ole täitnud kokkuvõtva hinde 

välja panemiseks nõutavaid ülesandeid, 

pannakse märk „ VP“ (välja panemata). 

Kooliastmehinne välja panemisel võrdub 

märge „VP“ hindega „1“. Kui õpilasel jäi 

hinne parandamata, kokkuvõtva hinde välja 

panemisel „ VP“ ei muudeta ega kustutada.  

 

§ 7 (7) 

Jooksval õppeaastal saadud mitterahuldavad 

kursusehinded ei ole võimalik parandada 

järgmistes gümnaasiumiklassides. Õpilasele, 

kelle kursusehinne on „puudulik“ või „nõrk“, 

määratakse selles õppeaines individuaalne 

õppekava, mille täitmise tähtaja määrab 

aineõpetaja. 

§ 7 (5) täiendatakse järgmises sõnastuses: 

Kursuse jooksul puudutud tundide 

arvutamisel ei arvestata direktori käskkirja 

alusel tundidest vabastamised. Direktori 

käskkirja alusel tundidest puudumine ei 

vabasta õpilast kohustuslikest hindelistest 

ülesannetest ja kontrolltöödest. 

 

 

§ 7 (7) täiendatakse järgmises sõnastuses: 

Peale individuaalse programmi 

täitmist/mittetäitmist märge “VP” tuleb 

kindlasti asendada hindega. 

 

 


