Valtu Põhikooli hindamisjuhend
Käesoleva hindamisjuhendi aluseks on haridus- ja teadusministri määrus nr 1 06.01.2011 vastu
võetud „Põhikooli riiklik õppekava“ ning 09.06.2010 vastu võetud põhikooli ja
gümnaasiumiseadus.
ÜLDSÄTTED
1. Reguleerimisala
(1) Valtu Põhikooli hindamisjuhend sätestab:
1. põhiharidust omandavate õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise korra
2. käitumise ja hoolsuse hindamise korra,
3. õpilaste täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmise korra
4. järgmisse klassi üleviimise alused, tingimused ja korra.
2. Hindamise alused
(1) Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse Valtu Põhikooli õppekavaga nõutavatest
teadmistest ja oskustest.
(2) Käitumise ja hoolsuse hindamise aluseks on kooli õppekava ning kooli kodukorra
nõuded
(3) Kui õpilasele on vastavalt kehtivale korrale koostatud individuaalne õppekava, arvestatakse
hindamisel
individuaalses
õppekavas
sätestatud
erisusi.
3. Hindamise eesmärk
(1) Teadmiste ja oskuste hindamise eesmärk 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) Käitumise ja hoolsuse hindamise eesmärk on:
1. suunata õpilast järgima üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täitma
kooli kodukorra nõudeid;
2. motiveerida õpilast hoolikalt täitma õppeülesandeid.
4. Hindamisest teavitamine
(1) Kooli õppekavas sätestatud hindamise korraldus on avalikustatud kooli veebilehel.
(www.valtupk.edu.ee)
(2) Koolis on kasutusel ekool. Kõik õpilased ja lapsevanema saavad sellega liituda.(3)
Lapsevanemale, kes ei kasuta ekooli, saadetakse klassijuhataja poolt koju hinneteleht
kaks korda veerandis. Üks kuu peale veerandi algust ja kaks nädalat enne veerandi lõppu
5. Kujundav hindamine
(1) Kujundava hindamisena mõistetakse õppe kestel toimuvat hindamist, mille käigus
analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse
tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja suunatakse
õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed. Kujundav

hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega.
Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi
ning sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut.
(2) Õppetunni vältel saab õpilane enamasti suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet
ja ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja oskuste (sealhulgas üldpädevuste, kooliastme õppeja
kasvatuseesmärkide ja läbivate teemade) kohta. Kogu õppepäeva vältel annavad õpetajad ja
teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud õpilasele tagasisidet, et toetada õpilase käitumise,
hoiakute ja väärtushinnangute kujunemist. Põhikool reageerib juhtumitele, mis on vastuolus
üldtunnustatud väärtuste ning heade tavadega.
(3) Õpilane kaasatakse enese ja kaaslaste hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke seada
ning oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel analüüsida ning tõsta õpimotivatsiooni.
(4) Kujundava hindamise ühe vahendina võib kasutada õpimappi. Õpimapp õppimise
päevikuna sisaldab nii õppetöid kui ka tööde analüüsi ja tagasisidet. Õpimappe võib koostada
aineja
valdkonnapõhiselt,
läbivate
teemade
või
üldpädevuste
kohta.
6. Teadmiste ja oskuste hindamise korraldus
(1) 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.
(2) Õppeveerandi algul teeb vastava õppeaine õpetaja õpilastele teatavaks õppeaine nõutavad
teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi.
(3) Õpitulemuste hindamine on sätestatud hindamisjuhendi punktis 7.
(4) Õpitulemuste omandamist kontrollivate kirjalike tööde (kontrolltööde) aeg kavandatakse
kooskõlastatult teiste õppeainete õpetajatega.
(5) Õpilasel võib olla õppepäeva jooksul üks kontrolltöö, õpilaste enamuse nõusolekul võib
ühel päeval erandkorras olla ka kaks kontrolltööd.
(6) Kontrolltöö toimumise aeg tuleb õpilastele teatada vähemalt viis õppepäeva enne
kontrolltöö toimumist.
(7) Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd.
(8) Kirjalike tööde toimumise aja kannab aineõpetaja klassi kontrolltööde graafikusse e-koolis
arvestades käesoleva juhendi punkt 6 lõike 4 kuni 7.
(9) Kontrolltööd ei planeerita üldjuhul esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele
ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja
reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.
(10) Kontrolltööde graafiku vastavust nõuetele kontrollib õppealajuhataja.
(11) 8. klassi õpilased koostavad mitut ainet lõimiva loovtöö, mlle hindamisel juhindutakse
loovtöö hindamismudelist. Loovtöö teema kantakse lõputunnistusele.
(12) Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis vastavalt
hindamisjuhendi punkt 7 sätestatule.
(13) I ja II klassis hinnatakse sõnaliselt. Hinnangud kajastavad lapse arengut, õpioskuste
kujunemist, õpiprotsessis osalemist ning õpitulemusi.
(14) Sõnaliste hinnangute kasutamise põhimõtted ning hinnangute andmise tingimused ja kord
on sätestatud hindamisjuhendi punktis 9.
(15) Kui suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või selle
tulemust on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» või on hinne jäänud välja panemata,
antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks. Järelevastamise ja
järeltööde sooritamise kord sätestatakse hindamisjuhendi punktis 10.
(16) Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine õpilase poolt,
võib vastavat suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või
selle tulemust hinnata hindega «nõrk».

7. Õpitulemuste hindamine
(1) Hindamise põhimõtted.
1. Hindamine on õppimise nii üksiktulemustele kui ühe tervikliku aineosa käsitlemise
järel nõutavatele õpitulemustele hinnangu andmine.
2. Hindamisel arvestatakse nõutavaid õpitulemusi, õppeaine eripära, õpilaste vanust,
võimeid ja arengut.
3. Kontrolltööde jt kirjalike hinnatavate tööde puhul märgitakse e-Kooli tunni teema
lahtrisse töö nimi ja teema
4. Hinnatakse ainekavas või õpetaja töökavas määratud nõutavate õpitulemuste
saavutatust.
5. Hindamine kavandatakse õppeveerandi ulatuses. Hindamise objektid, aja, vahendid ja
vormi valib õpetaja.
6. Nõutavad õpitulemused, nende saavutatuse kontrollimise aja, vormi ning hindamise
põhimõtted teeb õpetaja õpilastele teatavaks veerandi algul.
7. Oskusainetes (muusika, kunst, kehaline kasvatus, tööõpetus) arvestatakse hindamisel ka
õpilase individuaalset arengut;
8. Aineõpetaja võib edukat osavõttu maakondlikust olümpiaadist arvestada kokkuvõtva
hinde väljapanekul.
9. Koolist puudunud õpilane täidab hinnatava ülesande õpetajaga kokkulepitud ajal. Töö
peab olema juhul, kui õpetajaga pole teisiti kokku lepitud, täidetud kümne päeva
jooksul pärast võlgnevuse tekkimist Hinne märgitakse kaldkriipsuga puudumismärgi
järele.
(2) Kokkuvõttev hindamine
1. Kokkuvõttev hindamine on veerandi- või poolaastahinne ning nende põhjal aastahinnete
väljapanemine. Poolaastahinnetega hinnatakse nendes õppeainetes, mida õpitakse ühe
nädalatunniga õppeaasta jooksul.
2. Võõrkeele õppimise alustamisel 3. klassis pannakse esimene kokkuvõttev hinne välja I
poolaasta lõpuks.
3. Aastahinne pannakse välja antud õppeaasta jooksul saadud veerandihinnete alusel enne
õppeperioodi lõppu.
4. Kui õpilane jäetakse täiendavale õppetööle, pannakse õppeaine aastahinne välja pärast
täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö tulemusi.
5. 1. ja 2. klassi õpilase teadmistele ja oskustele antakse poolaasta lõpul kirjalikult
kokkuvõtvaid sõnalisi hinnanguid. Õppeveerandite lõpul antud sõnaliste hinnangute
alusel antakse enne õppeperioodi lõppu kokkuvõtvaid sõnalisi hinnanguid kogu
õppeperioodi kohta.
6. Kokkuvõtva hinde võib jätta välja panemata, kui õpilane on puudunud üle 50%
õppetundidest või tal on sooritamata 2/3 hinnatavatest õppeülesannetest.
7. Kui õppeaine veerandihinne on jäänud välja panemata ja õpilane ei ole kasutanud
võimalust järele vastata, loetakse aastahinde väljapanekul antud õppeveerandi vältel
omandatud teadmised ja oskused vastavaks hindele «nõrk».
8. Õpilasele, kes on koolist pikemat aega puudunud ega ole veerandi või poolaasta lõpuks
nõutavaid hinnatavaid ülesandeid täitnud, kokkuvõtvat hinnet välja ei panda. Talle
antakse võimalus need ülesanded täita õpetajaga kokkulepitud ajal õppeaasta lõpuni.
Õppeaine kokkuvõttev hinne pannakse välja pärast nõutavate ülesannete täitmist.
9. 9. klassi õpilasele pannakse aastahinded välja enne lõpueksamite toimumist, välja
arvatud õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle.
(3) Numbriline hindamine.
Õpitulemusi hinnatakse viiepallisüsteemis, kus hinne "5" on "väga hea", "4" -"hea", "3" "rahuldav", "2" - "puudulik" ja "1" - "nõrk". Hinded "1" ja "2" on mitterahuldavad hinded.

1. Hindega "5" ("väga hea") hinnatakse õpilast, kelle suuline vastus (esitlus), kirjalik töö,
praktiline tegevus või selle tulemus vastab õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele
õpitulemustele täiel määral või ületab neid. Kui õpilase vastus on õige ja täielik,
loogiline ja mõtestatud, praktilises tegevuses ilmneb omandatu iseseisev ja loov
rakendamine.
2. Hindega "4" ("hea") hinnatakse õpilast, kelle suuline vastus, kirjalik töö, praktiline
tegevus või selle tulemus vastab üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele
õpitulemustele. Kui õpilase vastus on üldiselt õige, loogiline ja mõtestatud, kuid pole
täielik või esineb väiksemaid eksimusi, praktilises tegevuses jääb mõnel määral puudu
iseseisvusest.
3. Hindega "3" ("rahuldav") hinnatakse õpilast, kelle suuline vastus, kirjalik töö, praktiline
tegevus või selle tulemus võimaldavad õpilasel edasi õppida või kooli lõpetada, ilma et
tekiks olulisi raskusi edasiõppimisel. Kui õpilase vastus on põhiosas õige, põhioskused
on omandatud, kuid teadmiste rakendamisel praktilises tegevuses esineb raskusi.
Õpilane vajab juhendamist ja suunamist.
4. Hindega "2" ("puudulik") hinnatakse õpilast, kelle suuline vastus, kirjalik töö, praktiline
tegevus või selle tulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel
õppimisel. Kui õpilase vastuses on olulisi puudusi ja eksimusi, ta teeb rohkesti sisulisi
vigu, ei suuda teadmisi rakendada ka suunamise ja juhendamise korral.
5. Hindega "1" ("nõrk") hinnatakse õpilast, kelle suuline vastus (esitlus), kirjalik töö,
praktiline tegevus või selle tulemus näitab, et tal puuduvad nõutavad teadmised ja
oskused
ning
õpilase
areng
õpitulemuste
osas
puudub.
Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse
põhimõttest, et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti,
koostatakse tööd nii, et hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100%
maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%,
hindega „2” 20–49% ning hindega „1” 0–19%.
9. Sõnaline hindamine I ja II klassis
(1) Sõnalist hindamist kasutatakse 1. ja 2. klassis.
(2) Sõnalise hindamise korral antakse õpilase õpitegevusele ja õpitulemustele õppeprotsessi
käigus suulisi ja kirjalikke sõnalisi hinnanguid ning poolaasta ja õppeaasta lõpul kirjalikke
kokkuvõtvaid sõnalisi hinnanguid.
(3) Kokkuvõtvad sõnalised hinnangud annavad teavet õpilase arengu, õppeprotsessis osalemise,
õpi- ning käitumisoskuste kujunemise ja õpitulemuste kohta. Kokkuvõtvates
hinnangutes toob õpetaja esile lapse edusammud ja juhib tähelepanu arendamist vajavatele
oskustele ning lünkadele teadmistes
(4) Kokkuvõtvate sõnaliste hinnangute aluseks on klassi õpetaja(te) tähelepanekud ja märkmed
oma tööpäevikus.
(5) Õpilasele antud kokkuvõtvad sõnalised hinnangud kantakse klassitunnistusele.
(6) Õpetaja lähtub õpitulemustele hinnangute andmisel üldjuhul järgmistest põhimõtetest:
1. Hinnangu “väga hästi” – saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö,
praktiline tegevus või selle tulemus on õige, loogiline ja mõtestatud, praktilises
tegevuses ilmneb omandatu iseseisev ja loov rakendamine.
2. Hinnangu “hästi” – saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline
tegevus või selle tulemus on üldiselt õige, loogiline ja mõtestatud, kuid pole täielik või
esineb väiksemaid eksimusi, praktilises tegevuses jääb mõnel määral puudu
iseseisvusest.
3. Hinnangu “rahuldavalt” – saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö,
praktiline tegevus või selle tulemus on põhiosas õige, kuid esineb mõningaid puudusi ja

eksimusi, põhioskused on omandatud lünklikult ja teadmiste rakendamisel praktilises
tegevuses esineb raskusi.
(7) Õpilastele antud kokkuvõtvad sõnalised hinnangud kantakse klassitunnistusele.
10. Järelvastamine ja järeltööde sooritamine
(1) Koolist puudunud õpilane täidab hinnatava ülesande õpetajaga kokkulepitud ajal
kümnepäeva jooksul. Tegemata töö on ekoolis tähistatud “ . “
(2) Kui tööd on hinnatud hindega „puudulik“ või „nõrk“, on õpilasel võimalik sooritada
järeltöö.
(3) Töö peab olema juhul, kui õpetajaga pole teisiti kokku lepitud, täidetud kümne päeva
jooksul. Hinne märgitakse kaldkriipsuga puudumismärgi või puuduliku hinde järele,
kasutades märki „ / “.
(4) Kokkuvõtva hinde väljapanekul arvestatakse järeltöö hinnet.
(5) Järeltööd saab sooritada konsultatsioonideks ette nähtud ajal.
(6) Kui õpilane puudub järeltöö sooritamise ajal mõjuval põhjusel, lepitakse aineõpetajaga
kokku uus järeltöö aeg.
(7) Kui õpilasel on veerandi lõpus hinnete asemel märge “-” või “.”, võib õpetaja anda talle
ülesande, et kontrollida tema teadmisi ja oskusi ning välja panna puuduv hinne.
(8) Õpilasele, kelle veerandi- või poolaastahinne on «puudulik» või «nõrk», kellele on antud
samaväärne sõnaline hinnang või on jäetud hinne välja panemata, koostatakse selles
õppeaines individuaalne töökava, individuaalne õppekava või määratakse mõni muu
tugisüsteem.
(9) Kui õpilase veerandi- või poolaasta hinne on "puudulik" või "nõrk" või jäetud välja
panemata, lepitakse õpilasega edasistes meetmetes individuaalse õpiabiplaani
rakendamisel/jätkamisel ( lisakonsultatsioonid, tugiõpe, parandusõpe, individuaalne
töökava, individuaalne õppekava). Vastav kirjalik leping allkirjastanud õpilase, õpetaja ja
lapsevanema poolt.
(10) Õpilase kohta avatakse vaatluskaart, kui tema suhtes on rakendatud hindamisjuhendi punkt
10 lõigetes 8 ja 9 toodud meetmeid.
(11) Kui õpiraskused ei ole ületatud vastavate tugisüsteemide rakendamisega, suunatakse
õpilane nõustamiskomisjoni.
(12) Kui õpilane või lapsevanem keeldub tugisüsteemide rakendamisest ning õpiraskused
jäävad püsima, pöördutakse sotsiaaltöötaja või nõustaja poole.
(13) Kui kooli poolt pakutavate tugisüsteemide rakendamine on andnud positiivseid tulemusi,
võib nende kasutamisest loobuda enne õppeaasta või määratud aja lõppu.
11. Käitumise ja hoolsuse hindamine
(1) Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumisja kõlblusnormide järgimine koolis. Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine
õppeülesannetesse: kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel.
(2) Käitumist ja hoolsust hinnatakse hinnetega «hea», «rahuldav» ja «mitterahuldav».
(3) Käitumishindega «hea» hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud käitumis- ja
kõlblusnorme ja täidab kooli kodukorra nõudeid.
(4) Käitumishindega «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 ning suunamist.
(5) Käitumishindega «mitterahuldav» hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra
nõudeid ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme, ei allu õpetajate ega
lastevanemate nõudmistele. Õpilase käitumise võib hinnata «mitterahuldavaks» ka

korduva põhjuseta puudumise korral või üksiku õigusvastase teo või ebakõlbelise
käitumise eest.
(6) Hoolsushindega „hea” hinnatakse õpilast, kes õpib järjepidevalt ja võimetekohaselt, ei
ole trimestri vältel õppimata jätmise pärast mitterahuldavaid hindeid, huvitub oma
õpitulemuste
parandamisest;
ei
jäta
mõjuva
põhjuseta
täitmata
koduülesandeid; vajalikud õppetarbed on kaasas ja korras; kannab kaasas
õpilaspäevikut, mis on nõuetekohaselt täidetud; korrapidajana on täitnud oma
ülesandeid tavaliselt hästi; täidab hästi klassi- ja kooliväliseid ülesandeid.
(7) Hoolsushindega „rahuldav” hinnatakse õpilast, kes ei õpi järjepidevalt ega
võimetekohaselt, kuid vastab mitterahuldavad hinded õigeaegselt järele; jätab mõjuva
põhjuseta aeg-ajalt täitmata koduülesandeid; ei kanna alati kaasas vajalikke õppetarbeid,
korrastab oma õppetarbed peale sellele tähelepanu juhtimist; unustab aeg-ajalt koju
õpilaspäeviku või on see nõuetekohaselt täitmata; korrapidajana on täitnud oma
ülesandeid reeglina rahuldavalt; täidab klassi- ja kooliväliseid ülesandeid pärast pidevat
meelde tuletamist
(8) Hoolsushindega „mitterahuldav” hinnatakse õpilast, kes ei õpi järjepidevalt ega
võimetekohaselt, jätab mitterahuldavad hinded järele vastamata või; ei täida tundides
õpetajate nõudmisi; jätab pidevalt mõjuva põhjuseta täitmata koduülesanded; ei kanna
kaasas vajalikke õppevahendeid; õppetarbed on korrastamata, teeb seda peale korduvat
tähelepanu juhtimist; ei kanna kaasas õpilaspäevikut või on see nõuetekohaselt
täitmata; jätab täitmata klassi- ja koolivälised ülesanded.
12. Hinde ja hinnangu vaidlustamine
(1) Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus hindeid ja sõnalisi hinnanguid vaidlustada
kümne päeva jooksul pärast hinde või hinnangu teadasaamist, esitades
kooli direktorile kirjalikult vastava taotluse koos põhjendustega.
(2) Kooli direktor teeb otsuse ja teavitab sellest lõikes 1 nimetatud taotluse esitajat
kirjalikult
viie
tööpäeva
jooksul
otsuse
vastuvõtmise
päevast
arvates.
13. Õpilase täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine
(1) Õppeperioodi jooksul omandamata jäänud õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste
omandamise toetamiseks jäetakse õpilane täiendavale õppetööle, mis viiakse läbi pärast
õppeperioodi lõppu. Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul
juhendamisel spetsiaalseid õppeülesandeid. Täiendava õppetöö tulemusi kontrollitakse ja
hinnatakse
(2) Täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu enne õppeperioodi lõppu.
Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt veerandihinnetest
või veerandite lõpus antud sõnalistest hinnangutest tuleks välja panna aastahinne
«puudulik» või «nõrk» või anda samaväärne kokkuvõttev sõnaline hinnang.
Õppenõukogu võib põhjendatud otsusega erandjuhul jätta õpilase klassikursust kordama,
kui õpilasel on kolmes või enamas õppeaines pandud välja aastahinne «puudulik» või
«nõrk», täiendav õppetöö ei ole tulemusi andnud ning õppekavaga nõutavate
õpitulemuste saavutamiseks ei ole otstarbekas rakendada individuaalset õppekava või
muid koolis rakendatavaid tugisüsteeme. Õppenõukogu kaasab otsuse tegemisel õpilase
või tema seadusliku esindaja ning kuulab ära tema arvamuse. Õppenõukogu otsuses
peavad olema välja toodud kaalutlused, millest tulenevalt on leitud, et õppekavaga
nõutavate õpitulemuste saavutamiseks on otstarbekas jätta õpilane klassikursust
kordama.
(3) Klassikursust ei jäeta kordama lihtsustatud riikliku õppekava (abiõppe õppekava) järgi
õppivaid õpilasi.

14. Õpilase järgmisse klassi üleviimine
(1)
Õpilase
järgmisse
klassi
üleviimise
otsustab
õppenõukogu.
(2) Õpilane, keda ei ole jäetud täiendavale õppetööle, viiakse järgmisse klassi üle enne
õppeperioodi lõppu. Õpilane, kes jäeti täiendavale õppetööle, kuid keda ei jäeta
klassikursust kordama, viiakse järgmisse klassi üle hiljemalt 30. augustiks.
(3) Lõikes 2 sätestatud tähtaegu ei kohaldata õpilase puhul, kellele on koostatud
individuaalne õppekava, kus on ettenähtud erisused järgmisse klassi üleviimise ajas.
15. Põhikooli lõpetamine
(1) Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt
„rahuldavad”, kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö ning kes on sooritanud
vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele eksami, matemaatikaeksami ning ühe eksami
omal valikul.
(2) Põhikooli lõpetanuks võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel
ja õppenõukogu otsusega pidada ning põhikooli lõputunnistuse anda õpilasele:
1) kellel on üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne;
2) kellel on kahes õppeaines kummaski üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine
viimane aastahinne.
(3) 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.
Haridusliku erivajadusega õpilasel on õigus sooritada põhikooli lõpueksamid
eritingimustel vastavalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 30 lõike 2 alusel haridusja
teadusministri määrusega kehtestatud lõpueksamite korraldamise tingimustele ja
korrale.
(4) Õpilane, kelle õppekeel ei ole eesti keel, kes õpib keelekümblusklassis või kes asus eesti
õppekeelega koolis või klassis õppima viimase kuue õppeaasta jooksul, võib lõikes 1
nimetatud eesti keele eksami asemel sooritada eesti keele teise keelena eksami.
(5) Varem välisriigis õppinud õpilane, kes on enne lõpueksamite toimumist Eestis põhikoolis
õppinud kuni kolm järjestikust õppeaastat ning kellele on eesti keele õppimiseks
koostatud individuaalne õppekava, võib eesti keele või eesti keele teise keelena eksami
sooritada temale koostatud individuaalse õppekava põhjal ettevalmistatud koolieksamina.
(6) Põhikooli lõpetanuks peetakse eksterni, kes on sooritanud põhikooli lõpueksamid ning
aineeksamid nendes õppeainetes, milles tal puuduvad põhikooli lõputunnistusele
kantavad hinded või milles tal ei ole tõendatud teadmisi ja oskusi varasemate õpi- ja
töökogemuste arvestamise kaudu. Eksterni ei hinnata kehalises kasvatuses, käsitöös ja
kodunduses ning tehnoloogiaõpetuses.

