
Hindamise põhimõtted gümnaasiumiastmes (väljavõte Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppekavast) 

(1)  Gümnaasiumiastmes hinnatakse õpilase õpitulemusi vastavas õppeaines kokkuvõtvalt 

kursuse- ja kooliastmehindega viie palli süsteemis. 

 

(2) Valikkursuste hindamisel võib kasutada hinnanguid „arvestatud“ (A) ja „mittearvestatud“ 

(MA), neid hinnanguid ei teisendata viie palli süsteemi. 

 

(3)   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, tingimusel, et see võimaldab õpilasel saavutada kooli 

või individuaalse õppekavaga määratletud õpitulemusi. Õpilane või piiratud teovõimega õpilase 

puhul vanem esitab sellekohase kirjaliku taotluse direktorile. 

 

(4) Kursusehinne pannakse välja kursuse jooksul saadud hinnete alusel. Gümnaasiumis võib 

kursusehinde välja panna ka ühe kursuse kõiki õpitulemusi kontrolliva 

kontrolltöö/kursusetöö/praktilise töö põhjal kui õpetaja on kursuse algul e-päeviku kaudu õpilasi 

teavitanud. 

 

(5) Kooliastmehinne pannakse välja õppeaine 10.–12. klassi kursusehinnete alusel koos viimase 

kursusehindega. 

 

(6)   Kõik kursusehinded pannakse välja kolme tööpäeva jooksul pärast kursuse lõppu. 

 

(7)   Tegemata töid tähistatakse stuudiumis märkega “T” koos selgitava kommentaariga. 

 

(8) Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, hinnatakse 

kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hindega 

„nõrk” (“1”). 

 

(9) Mitterahuldavaid hindeid ja tegemata töid on võimalik parandada 10 tööpäeva jooksul pärast 

e-päevikusse kandmise päeva. Kui õpilane jätab selle ülesande kokkulepitud ajal täitmata, lisatakse 

märkele “T” kaldkriipsuga hinne “1”, seda hinnet enam parandada ei saa.  

 

(10) Kui õpilasel on kursuse viimane töö sooritamata (märge „T“), pannakse kursuse hinne välja 

olemasolevate hinnete põhjal, arvestades, et märge „T“ mitteparandamisel võrdsustub hindega „1“. 

Kui õpilane 10 tööpäeva jooksul hinde e-päevikusse kandmise päevast või koolitulemise päevast 

alates pole kasutanud järelevastamise võimalust, jääb kursusehinne muutmata. Kui õpilane oma 

võlgnevuse likvideerib, muudetakse kursusehinne vastavalt saadud hindele. 

 

(11)     Gümnaasiumis üldjuhul täiendavat õppetööd ei toimu.  

 

(12) Kui õpilane ei ole õppeperioodi jooksul omandanud vajalikul määral õppekavas nõutavaid 

teadmisi ja oskusi, võib õppenõukogu aineõpetaja ettepanekul erandjuhul oma otsusega määrata ta 

täiendavale õppetööle, mis toimub pärast õppeperioodi lõppu.  



 (13)      Õpilane arvatakse gümnaasiumiõpilaste nimekirjast välja, kui 

a)  tal on ühe õppeaasta jooksul ühes õppeaines kaks järjestikust kursust hinnatud hinnetega 

„puudulik“ („2“), „nõrk“ („1“) või „mittearvestatud“ (MA). 

b)   tal on 10. klassi lõpuks kolm või rohkem kursust hinnatud hinnetega „puudulik“ („2“), „nõrk“ 

(„1“) või „mittearvestatud“ (MA). 

c)  tal on 11. klassi lõpuks viis või rohkem kursust hinnatud hinnetega „puudulik“ („2“), „nõrk“ 

(„1“) või „mittearvestatud“ (MA) (sh 10. klassi kursused).  

d) tal on 12. klassis ühe õppeaasta jooksul ühes õppeaines üle poolte kursuste või kaks järjestikust 

kursust hinnatud hinnetega „puudulik“ („2“), „nõrk“ („1“) või „mittearvestatud“ (MA).  

(14) Kui õpilane on kursuse vältel puudunud mistahes põhjusel enam kui 10 ainetunnist, tõendab 

õpilane omandatud õpitulemusi õpetaja poolt määratud vormis. 

 

(15) Kui õpilasel ei ole tervislikel põhjustel võimalik omandada gümnaasiumi õpitulemusi 

nominaalõppeperioodi (3 aasta) vältel, võib õppenõukogu otsusega ning arstitõendi olemasolul 

õpilase õppeperioodi pikendada. Perioodi pikkuse määrab õppenõukogu. 

  

 5.11.      Gümnaasiumi lõpetamine 

(1)  Gümnaasiumi lõputunnistuse annab gümnaasium õpilasele: 

a) kelle kooliastmehinded on vähemalt rahuldavad või valikkursuste puhul rahuldavad 

või     arvestatud; 

b)  kes on sooritanud õppeaine kohustuslikule mahule vastavad eesti keele, matemaatika 

ja võõrkeele (inglise, prantsuse, vene või saksa keeles) riigieksamid;  

c) kes on sooritanud vähemalt rahuldavale tulemusele kooli õppekavas sätestatud 

gümnaasiumi koolieksami; 

d)  kes on sooritanud gümnaasiumi jooksul õpilasuurimuse või praktilise töö, välja 

arvatud kooli lõpetamisel eksternina. 

(2)  Õpilased, kes on lõpetanud põhikooli vene või muu õppekeelega koolis või klassis või on vene 

või muu õppekeelega gümnaasiumist või gümnaasiumiklassist asunud meile õppima, võivad valida, 

kas sooritavad eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami. 

(3) Haridusliku erivajadusega õpilasele, kellel on nõustamiskomisjoni soovitusel individuaalse 

õppekavaga vähendatud või asendatud õppekavas sätestatud taotletavaid õpitulemusi, on lõpetamise 

aluseks individuaalses õppekavas määratud õpitulemuste saavutatus. 

(4) Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine 

a)  Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete 

kooliastmehinne on «väga hea». 

b)  Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on 

kooliastmehinne vähemalt «hea» ja ülejäänud õppeainetes «väga hea». 

c) Gümnaasiumilõpetaja kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli 

õppenõukogu. 

 


