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Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste hindamise ja järgmisse klassi 

üleviimise tingimused ja kord 

                                             Alus: haridus- ja teadusministri 16. 09. 2006. a määrus nr 41 

 

 

I ÜLDSÄTTED 

1. Reguleerimisala 

1.1.  Hindamisjuhend sätestab Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste õpitulemuste (teadmiste 

ja oskuste) hindamise, õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ning 

klassikursust kordama jätmise.  

1.2.  Hindamise aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning üldkeskhariduse 

riikliku õppekava hindamispõhimõtted ning õpitulemuste nõuded. 

1.3.  Riigieksamitööde hindamine on sätestatud haridusministri 24. detsembri 2001. a 

määruses nr 75 «Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite korraldamise ning põhikooli ja 

gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja kord» (RTL 2002, 3, 28). 

  2. Hindamise alused 

2.1. Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse õpilasele kohaldatava riikliku õppekavaga 

ja selle alusel koostatud kooli õppekavaga nõutavatest teadmistest ja oskustest. 

2.2. Kui õpilasele on vastavalt haridus- ja teadusministri 8.12.2004 määrusele nr 61 

„Individuaalse õppekava järgi õppimise kord” koostatud individuaalne õppekava, 

arvestatakse hindamisel individuaalses õppekavas sätestatud erisusi. 

  3. Hindamise eesmärk  

 3.1. Teadmiste ja oskuste hindamise eesmärk on 

 -  anda tagasisidet õpilase õpiedukusest ja toetada õpilase arengut; 

 -  suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, toetada edasise haridustee valikut; 
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 -  innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima; 

 -  suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel.  

4. Hindamisest teavitamine  

4.1.  Kool on kohustatud õpilast ja tema seaduslikku esindajat teavitama hindamise 

korraldusest koolis ning õpilasele pandud hinnetest ja antud hinnangutest.  

4.2. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid 

kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid.  

4.3. Õpitulemuste hindamispõhimõtteid ja -korda tutvustab õpilastele aineõpetaja iga 

ainekursuse algul ja fikseerib need oma töökavas ning avalikustab eKooli kaudu.  

4.4.  Õpilasel on õigus saada oma hinnete kohta teavet õpetajatelt ja klassijuhatajalt.   

4.5. Õpitulemuste hindamispõhimõtteid ja -korda lastevanematele tutvustab klassijuhataja 

(vajadusel ka aineõpetaja) klassi lastevanemate koosolekul, soovi korral ka individuaalselt. 

4.6. Lapsevanemal või eestkostjal (edaspidi lapsevanem) on õigus saada teavet oma lapse 

hinnete kohta õpetajatelt ja klassijuhatajalt.  

4.7. Õpetaja teeb hinded lapsevanemale teatavaks eKooli kaudu.  

4.8. Kooli hindamisjuhendi avalikustab kool avaliku teabe seaduse alusel kooli tegevuse 

kajastamiseks peetaval veebilehel. 

II TEADMISTE JA OSKUSTE HINDAMINE 

5. Teadmiste ja oskuste hindamise korraldus  

5.1. Õpilase teadmisi ja oskusi hindab aineõpetaja õpilase suuliste vastuste (esituste), 

kirjalike ja praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades seda, kuivõrd 

täidavad õpilase teadmised ja oskused õppekavas esitatud nõudeid. Õpilase ainealaseid 

teadmisi ja oskusi võrreldakse tema õppe aluseks olevas ainekavas toodud oodatavate 

õpitulemustega ja tema õppele püstitatud eesmärkidega.  

5.2. Hinnatakse teadmiste ja oskuste omandatust. Lähtuvalt õppeaine eripärast 

arvestatakse hindamisel   

- omandatud teadmiste ja oskuste ulatust, õigsust, esituse täpsust ja loogilisust;  

- iseseisvust ja loovust teadmiste ning oskuste rakendamisel; 

- oskust oma teadmisi ning oskusi suuliselt ja kirjalikult väljendada;    
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- vastuste õigsust, vigade arvu ja liiki; praktilise töö teostust.  

5.3. Õpitulemusi hinnatakse numbriliselt (hinne) või sõnaliselt (hinnang). Numbrilise 

hindamise aluseks on riikliku õppekava ainekavades toodud õpitulemused. 

5.4. Õpitulemuste hindamine jaguneb järgmiselt: 

1) õpiprotsessi hindamine (protsessihinne või hinnang);  

2) arvestuslik hindamine (arvestuslik hinne);  

3) kokkuvõttev hindamine (kokkuvõttev hinne või hinnang). 

5.5. Kursuse algul teeb aineõpetaja õpilastele teatavaks kursuse jooksul läbitavad peamised 

teemad, nõutavad õpitulemused, vajalikud õppevahendid, hindamiskorralduse ja 

planeeritavad üritused. 

5.6. Kursuse õpitulemuste omandamist kontrollivate kirjalike tööde (kontrolltööde) aeg 

kavandatakse kooskõlas teiste õppeainete õpetajatega.  

5.7. G1 klassi õpilased sooritavad juunikuu alguses ühe üleminekueksami enda poolt 

valitud aines, mida on õpitud vähemalt kaks kursust (70 tundi). Üleminekueksami eesmärk 

on võimaldada õpilasel oma huve ja võimeid määratleda ning arendada, samuti 

eksamikogemusi omandada.  

5.8. Õpilased sooritavad eksami vabalt valitud aines. Õpilased, kelle kursusehinded on 

„head“ ja „väga head“ või kes on saavutanud aineolümpiaadil piirkonnas 1.-3. koha või 

riigis 1.-10. koha, vabastatud üleminekueksamist. 

5.9. G2 klassi õpilastel tuleb klassi lõpetamiseks kaitsta aastatöö. Aastatöö hinne kantakse 

lõputunnistusele. G2 klassi aastatöö eest mitterahuldava hinde saanud õpilane koostab ja 

kaitseb uue aastatöö. 

Aastatööde hindamisjuhend on toodud Pärnu Ühisgümnaasiumi aastatööde koostamise ja 

kaitsmise juhendis. 

5.10. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis.  

5.11. 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 

või märgitud hindega „0“, antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö 

sooritamiseks 10 tööpäeva jooksul pärast hindest teavitamist. Hinnet parandada või järele 

vastata on üldjuhul võimalik üks kord.  

 

Sooritamata töö märgitakse „0“ ja antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks või 

järeltöö sooritamiseks 10 tööpäeva jooksul. Pärast seda arvestatakse „0“ hindena. 
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5.12. Mitte ettenähtud kõrvalise abiga või mahakirjutatud tööd uuesti vastata ei saa. 

 

 6. Hinded viiepallisüsteemis  

6.1. Hindega «5» («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. Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, 

hinnatakse õpitulemust hindega «5», kui õpilane on saanud 90–100% maksimumpunktide 

arvust.  

6.2. Hindega «4» («hea») hinnatakse õpitulemust, kui see on üldiselt õppekava nõuetele 

vastav, kuid pole täielik või esineb vastuses väiksemaid eksimusi. Kui õpitulemuse 

hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «4», kui õpilane 

on saanud 75–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.  

6.3. Hindega «3» («rahuldav») hinnatakse õpitulemust, kui see on üldiselt õppekava 

nõuetele vastav, kuid selles esineb puudusi ja vigu. Kui õpitulemuse hindamisel 

kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «3», kui õpilane on saanud 

50–74% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.  

6.4. Hindega «2» («puudulik») hinnatakse õpitulemust, kui see on osaliselt õppekava 

nõuetele vastav, selles esineb olulisi puudusi ja vigu. Kui õpitulemuse hindamisel 

kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «2», kui õpilane on saanud 

20–49% maksimaalselt võimalikust punktide arvust 

6.5. Hindega «1» («nõrk») hinnatakse õpitulemust, kui see ei vasta õppekava nõuetele. Kui 

õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «1», 

kui õpilane on saanud 1–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.  

Hindega «1» hinnatakse ka töid, mille tegemisel on õpilane kasutanud mitte ettenähtud 

kõrvalist abi. 

6.6. Hindega „0“ ehk „olematu“ hinnatakse tegemata ja esitamata töid ning sooritamata 

kursusi, perioode (õpilane ei ole ilmunud ühelegi arvestuslikule tööle ega 

järelevastamisele).  

6.7. Skaalast 5% üles- ja allapoole on piiritsoon, mille puhul õpetaja, arvestades õpilaste 

individuaalsust, töö mahtu, ülesande keerukust, vigade arvu ning liiki, võib  panna hinde, 

kasutades  märki  “ –“ 
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Hinne “3-“  45% –49% 

Hinne ”4-“   70% –74% 

Hinne “5-“  85% –89% 

 

Gümnaasiumiastmes võib õpetaja kasutada järgmist skaalat: 

Jooksvate soorituste hindamine Kokkuvõttev hindamine 5-palli süsteemis  

Hinne “5”  − suurepärane (90–100%). Hinne “5” – väga hea 90-100% 

Hinne “5-“ – väga hea (80 – 89%) Hinne “4” – hea 75−89% 

Hinne “4”  − hea  (75–79%) 

Hinne “4-“ – keskpärane 70−74% Hinne “3” – rahuldav 50−74% 

Hinne “3” − rahuldav  60 –69%  

Hinne “3-“ – kasin 50−59% 

Hinne “2”  − puudulik 20−49% Hinne “2” – puudulik 20−49% 

Hinne “1” – nõrk 1−19% (ka tegemata või 

esitamata töö; kõrvalise abiga tehtud või 

mahakirjutatud töö)  

„0“ – tegemata, sooritamata töö, kursus 

Hinne “1” – nõrk 1−19% 

 

„0“ – läbimata kursus/periood 

 

 

7. Kujundav hindamine  

 

7.1. 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 eesmärke ja teid. Kujundav 

hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega.  

 

7.2. Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja 

vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase 

arengut.  

 

7.3. Õppetunni vältel saab õpilane enamasti suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet 

õppeainet ja ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja oskuste (sealhulgas üldpädevuste, 

kooliastme õppe- ja kasvatuseesmärkide ja läbivate teemade) kohta. Kogu õppepäeva vältel 

annavad pedagoogid õpilasele tagasisidet, et toetada nende käitumise, hoiakute ja 
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väärtushinnangute kujunemist. Kool reageerib juhtumitele, mis on vastuolus 

üldtunnustatud väärtuste ning heade tavadega.  

 

7.4. Õpilane kaasatakse enese ja kaaslaste hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke 

seada ning oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel analüüsida ning tõsta 

õpimotivatsiooni.  

 

7.5. Kujundava hindamise ühe vahendina võib kasutada õpimappi. Õpimapp õppimise 

päevikuna sisaldab nii õppetöid kui ka tööde analüüsi ja tagasisidet. Õpimappe võib 

koostada aine- ja valdkonnapõhiselt, läbivate teemade või üldpädevuste kohta.  

 

8. Kokkuvõtva hindamise põhimõtted  

8.1. Gümnaasiumiastmes hinnatakse õpilase õpitulemusi vastavas õppeaines kokkuvõtvalt 

kursuse- ja kooliastmehindega. Kursusehinne pannakse välja kursuse jooksul saadud 

hinnete  (vähemalt kolme arvestusliku hinde) alusel. Kooliastmehinne pannakse välja 

õppeaine G1 – G3 klassi kursusehinnete alusel.  

8.2. Kursusehinnet «puudulik» või «nõrk» õppeaasta keskel üldjuhul parandada ei saa. 

Objektiivsetel põhjustel (nt pikk põhjendatud puudumine) võib kursusehinde 

väljapanemist pikendada kuni üks kuu. Kursus(ed) tuleb järele vastata 22. juuniks, 

erandjuhul 31. augustiks. 

8.3. Õppeaines, milles riigieksam toimub väljaspool eksamiperioodi, pannakse G3 klassi 

õpilasele kooliastmehinne välja kolm päeva enne riigieksami toimumist. Teiste õppeainete 

kooliastmehinded  pannakse välja enne õppeperioodi lõppu. Õppeainetes, milles õpilane 

jäetakse täiendavale õppetööle, pannakse kooliastmehinne välja pärast täiendava õppetöö 

lõppu, kui mitte hiljem kui 8. juuniks. 

 

 

III  HINDE VAIDLUSTAMINE 

9. Hinde vaidlustamine  

9.1. Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus hindeid  vaidlustada kümne tööpäeva 

jooksul pärast hindest teavitamist, esitades kooli direktorile kirjalikult sellekohase taotluse 

koos põhjendustega.  

9.2  Kooli direktor teeb otsuse ja teavitab sellest taotluse esitajat kirjalikult viie tööpäeva 

jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates.  
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IV ÕPILASTE JÄRGMISSE KLASSI ÜLEVIIMISE TINGIMUSED JA KORD  

10. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise tingimused ja kord 

10.1. Gümnaasiumiastmes pannakse kursusehinnete alusel välja kokkuvõttev 

kooliastmehinne, arvestades kõiki kursusehindeid. Võõrkeeltes ja kehalises kasvatuses on 

kooliastmehinne tulemuspõhine, võttes arvesse õpilase arengut kooliastme jooksul. 

10.2. Gümnaasiumiastmes harilikult õpilast klassikursust kordama ei jäeta. 

10.3. Gümnaasiumist võib õppenõukogu otsusega välja arvata õpilase ühiskonnavastase 

teo pärast. 

10.4. Puudulik kursuse hinne jääb üldjuhul ümber vastamisele juunis, õpetaja äranägemisel 

kuu aja jooksul peale kursuse lõppu. Kõik puudulikud kursusehinded tuleb järele vastata 

pikendatud õppetöö jooksul hiljemalt 22. juuniks, erandjuhul 31. augustiks. Puudulike 

hinnete korral arutatakse iga õpilase juhtumit õppenõukogus, kus langetatakse otsus 

edasise suhtes (tugisüsteemide rakendamine, kursuse kordamine, õpilase nimekirjast 

kustutamine). 

 

10.5. Pärast puuduliku kursusehinde saamist arutatakse tugimeetmete otstarbekust ja 

õpilase õpitulemust õppekomisjonis. Puudulikke kursusehindeid püütakse ennetada nii, et 

aineõpetaja, kelle aines on õpilane saanud mitterahuldava hinde, informeerib sellest 

klassijuhatajat, kes vestleb aineõpetaja ja õpilase ning vajaduse korral ka 

õppealajuhatajaga.  

 

 

V HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILASED 

 

11. Hariduslike erivajadustega õpilased 

11.1. Andekaid õpilasi juhendatakse, valmistatakse olümpiaadideks, konkurssideks ja 

võistlusteks ette individuaalselt või rühmades. Andekate ja võimekate õpilaste arengu 

toetamiseks suuname õpilasi TÜ teaduskooli, mis korraldab erinevaid kursusi eri ainetes. 

Õpilane, kes edukalt on osalenud olümpiaadil, konkursil või võistlusel, vabastatakse selle 

õppeaine arvestusest.  

11.2. Vajadusel koostatakse õpilasele individuaalne õppekava, kui selle aluseks on 

arstitõend ning õpilase ja lapsevanema avaldus. Kooli psühholoog nõustab vajaduse korral 

õpilasi eraldi, kuid teeb tööd ka kogu klassi ja õpetajatega. Vajaduse korral teeb kool 

koostööd Pärnu Õppenõustamiskeskusega.  

11.3. Vajaduse korral koostatakse individuaalne õppekava ka tegevsportlastele. 

 

 


