
 

 

Lisa 9.  Õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtted, tingimused ja kord 

 

1. Üldsätted 

 

1.1. Tallinna Õismäe Vene Lütseumi (edaspidi kool) õpitulemuste hindamise eesmärk on: 

1.1.1. anda tagasisidet õpilase õpiedukusest ja toetada õpilase arengut; 

1.1.2. suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, toetada edasise haridustee valikut; 

1.1.3. innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima; 

1.1.4. suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel. 

1.2. Tallinna Õismäe Vene Lütseumis toimub hindamine 5-palli süsteemis. 

1.3. 1. klassi õpilase tööle antakse sõnaline ja/või kirjalik hinnang lähtuvalt tema arengust, 

kooliastme pädevusest ja õpioskuste kujunemisest, õpiprotsessis osalemisest ning 

õpitulemustest. 

1.4. Õpetaja vastutab hinde objektiivsuse eest. 

 

2. Hindamisest teavitamine 

 

2.1. Õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtted ja kord on kättesaadav õpilasele, 

tema seaduslikule esindajale ja õpetajale kooli kodulehel. Hindamise põhimõtteid ja korda 

tutvustavad õpilastele klassiõpetajad ja aineõpetajad. 

2.2. Õpilasel on õigus saada õpetajalt teavet oma hinnete kohta. 

2.3. Õpilase seaduslikul esindajal on õigus saada teavet õpilase hindamise põhimõtete ja korra 

kohta ning saada teada oma lapse hindeid. 

 

3. Hindamise alused 

 

3.1. Õpilase teadmisi ja oskusi hindab õpetaja õpilase suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja 

praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste 

vastavust riiklikus õppekavas esitatud nõuetele. 

3.2. Trimestri või kursuse algul teeb õpetaja õpilastele teatavaks õppeaine nõutavad teadmised 

ja oskused, nende hindamise aja ja vormi. 

3.3. Trimestri või kursuse algul teeb õpetaja õpilastele teatavaks õpetaja kehtestatud korra 

kokkuvõtvate hinnete kujunemise kohta. 



 

 

3.4. Trimestri või kursuse õpitulemuste omandamist kontrollivate kirjalike tööde 

(kontrolltööd) aeg kavandatakse kooskõlastatult teiste õppeainete õpetajatega. Kirjalikud tööd 

registreeritakse e-kooli vastaval leheküljel. 

3.5. Kui suulist vastust (lõputöö, esitust), kirjalikku (tunnikontroll, iseseisev töö, kontrolltöö)  

või praktilist tööd, praktilist tegevust või selle tulemust on hinnatud hindega puudulik või 

nõrk või on hinne jäänud välja panemata, antakse õpilasele võimalus järele vastamiseks või 

järeltöö sooritamiseks. 

3.6. Õpilasele, kellel on jäänud vajalik töö (kontrolltöö, laboratoorne töö, referaat jms) 

sooritamata, tehakse e-kooli märge „1”. 

3.7. Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine õpilase poolt, 

hinnatakse vastavat suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust 

või selle tulemust hindega nõrk. 

3.8. Õpilast, kes õpib individuaalse õppekava (edaspidi IÕK) järgi hinnatakse vastavalt IÕK-s 

ette nähtud hindamise korrale. IÕK järgi õppiva õpilase tööle Tallinna Õismäe Vene 

Lütseumis märget “Hinnatud IÕK alusel” ei tehta, va. ettenähtud juhtudel riiklike tööde 

puhul.  

3.9 Kaks korda aastas annab õpetaja sõnalist hinnangut iga õpilase õppeprotssesile ja 

õppetulemustele (kujundav hindamine). Kujundav hindamine pannakse kirja ekoolis 

spetsiaalselt kujundava hindamise jaoks tehtud kohas.  

 

4. Kasutatav hindesüsteem ja hinnete teisendamine viiepallisüsteemi 

 

4.1. Tallinna Õismäe Vene Lütseumis on õpitulemuste hinded viiepallisüsteemis. 

4.2. Hinde «5» (väga hea) saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline 

tegevus või selle tulemus on täiel määral õppekava nõuetele vastav (90–100%). 

4.3. Hinde «4» (hea) saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus 

või selle tulemus on üldiselt õppekava nõuetele vastav, kuid pole täielik või esineb 

väiksemaid eksimusi (75–89%). 

4.4. Hinde «3» (rahuldav) saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline 

tegevus või selle tulemus on üldiselt õppekava nõuetele vastav, kuid esineb puudusi ja vigu 

(50–74%). 

4.5. Hinde «2» (puudulik) saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline 

tegevus või selle tulemus on osaliselt õppekava nõuetele vastav, esineb olulisi puudusi ja vigu 

(20–49%). 



 

 

4.6. Hinde «1» (nõrk) saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline 

tegevus või selle tulemus ei vasta õppekava nõuetele (0–19%). 

 

5. Kokkuvõtva hindamise põhimõtted 

 

5.1. Kokkuvõttev hinne on õppeaine trimestri, kursuse- ja aastahinne ning kooliastmehinne. 

Kooliastmehinne on õppeaine 10. –12. klassi kursuste kokkuvõttev hinne. 

5.2. Kokkuvõttev hinne ei ole hinnete aritmeetiline keskmine. 

5.3. Kui õpilane jäetakse täiendavale õppetööle, pannakse õppeaine aastahinne ja/või 

kooliastmehinne välja pärast täiendava õppetöö lõppu arvestades täiendava õppetöö tulemusi. 

5.4. 1. klassi õpilane saab sõnalise kokkuvõtva hinne. 

5.5. Põhikoolis pannakse välja õppeaine trimestri ja aastahinne. 

5.5.1. Kokkuvõttev hinne pannakse välja vähemalt 3 hinde alusel. 

5.6. Kui õpilasele on kehalises kasvatuses ja/või tööõpetuses meditsiiniliste näidustuste tõttu 

esitatud erinõudeid, hinnatakse õpilase teoreetilisi teadmisi antud aines. 

5.7. Kui õpilane ei ole trimestri või kursuse lõpuks nõutavaid töid sooritanud, arvestatakse 

märget hinnet „1”, mis tähistab nõutavate teadmiste ja oskuste puudumist. 

5.8. Põhikooli õpilasele, kelle trimestri on puudulik või nõrk või on jäetud välja panemata, 

määratakse selles õppeaines järgmiseks trimestriks täiendava õppekava ja/või muu 

tugisüsteem (logopeediline ja õpiabi, õpetaja konsultatsioonid, järelõpe, pikapäevarühm, 

parandusõpe jm), et aidata omandada nõutavad teadmised ja oskused. 

5.9. Õppeaine aastahinne põhikoolis pannakse välja trimestri hinnete alusel. 

5.10. Kui trimestri hinne on jäänud välja panemata ja õpilane ei ole kasutanud võimalust 

järele vastata, arvestatakse õppeaine aastahinde väljapanekul, et vastava trimestri vältel 

omandatud teadmised ja oskused vastavad hindele nõrk. 

5.11. 9. klassi õpilasele pannakse aastahinded välja enne lõpueksamite toimumist, välja 

arvatud õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle. 

5.12. Gümnaasiumiastmes pannakse välja õppeaine kursusehinded ja kooliastmehinded. 

5.13.1. Kokkuvõttev hinne pannakse välja vähemalt 3 hinde alusel.  

5.14. Kooliastmehinne pannakse välja õppeaine 10. - 12. klassi kursusehinnete alusel. 

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

vastata, arvestatakse õppeaine aastahinde/kooliastmehinde väljapanekul, et vastava kursuse 

vältel omandatud teadmised ja oskused vastavad hindele nõrk. 



 

 

5.16. Õppeaines, milles riigieksam toimub väljapool eksamiperioodi, pannakse 12. klassi 

õpilasele riigieksamiaine kooliastmehinne välja enne riigieksami toimumist. Teiste õppeainete 

kooliastmehinded pannakse välja õppeperioodi lõpuks. Õppeainetes, milles õpilane jäetakse 

täiendavale õppetööle pannakse kooliastmehinne välja pärast täiendava õppetöö lõppu. 

5.17. Õpilast ja tema seaduslikku esindajat teavitatakse kokkuvõtvatest hinnetest 

klassitunnistuse kaudu. 

 

6. Lõppsätted 

 

7.1. Hindamisjuhend on kooli õppekava osa ja selle kinnitab õppenõukogu. 

7.2. Kontrolli hindamisjuhendist kinnipidamise üle teostavad direktori asetäitjad õppe- ja 

kasvatusalal. 

7.3. Muudatused hindamisjuhendis tehakse vajadusel üks kord õppeaastas I trimestri jooksul. 

 

7. Suuliste ja kirjalike sõnaliste hinnangute kasutamine 1. klassis õpilaste õpitulemuste 

hindamisel 

1. Hindamine peegeldab lapse arengut ja õppekavas märgitud tulemusi: riikliku ja 

kooliõppekava nõudeid, kooliõppekavas sätestatud pädevusi, ainekava või IÕK- ga 

määratletud tulemusi. 

2. Oodatavad eesmärgid (õpitulemused) tuletatakse õpilase huvidest, need peavad olema lapse 

jaoks aktuaalsed ning tähenduslikud. 

3. 1. klassi õpilase tööle antakse sõnaline suuline ja/või kirjalik hinnang lähtuvalt tema 

arengust, kooliastme pädevustest ja õpioskuste kujunemisest, õpiprotsessis osalemisest ning 

õpitulemustest. 

4. Suulisi ja kirjalikke protsessi  hinnanguid saavad õpilased pidevalt, kokkuvõtvaid kirjalikke 

hinnanguid antakse iga trimestri lõpul. 

5. Kokkuvõtvad kirjalikud hinnangud kajastuvad tunnistusel. Kokkuvõtvates hinnangutes 

tuuakse esile õpilase edusammud ning juhitakse tähelepanu arendamist vajavatele oskustele 

ning vajakajäämistele teadmistes. 

6. Hindamisel lähtutakse põhimõttest: 

6.1. toetab õpilase eneseväärikust ja –usku; 

6.2. loob emotsionaalselt turvalise, meeldiva keskkonna; 

6.3. kujundab enesehinnangut õpilasel ja õpetajal. 

7. Sõnaliselt hinnatakse õpilase 



 

 

7.1. psüühiliste protsesside arengut; 

7.2. pädevuste kujunemist; 

7.3. õpitulemusi; 

7.4. õppeprotsessis osalemist. 

 

8. Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtted, tingimused ja kord 

 

1. Käitumise ja hoolsuse hindamise eesmärk on: 

1.1. suunata õpilast järgima üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täitma kooli 

kodukorra nõudeid; 

1.2. motiveerida õpilast hoolikalt täitma õppeülesandeid. 

2. Põhikoolis hinnatakse õpilase käitumist ja hoolsust, gümnaasiumiastmes ainult käitumist. 

3. Käitumist ja hoolsust hindab klassijuhataja koostöös aineõpetajatega. 

4. Käitumise aastahindeks pannakse mitterahuldav kooli õppenõukogu otsusel. 

5. Õpilase käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud 

käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis. 

5.1. Käitumishindega eeskujulik hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnormide järgimine on harjumuspärane igas olukorras, kes täidab kooli kodukorra 

nõudeid eeskujulikult ja järjepidevalt. 

5.2. Käitumishindega hea hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnorme ning täidab kooli kodukorra nõudeid. 

5.3. Käitumishindega rahuldav hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldtunnustatud käitumis- 

ja kõlblusnorme ning täidab kooli kodukorra nõudeid, kuid kellel on esinenud eksimusi. 

5.4. Käitumishindega mitterahuldav hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra nõudeid, 

ei allu õpetajate nõudmistele ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme. Õpilase 

käitumise võib hinnata mitterahuldavaks ka üksiku õigusvastase teo või ebakõlbelise 

käitumise eest. 

6. Gümnaasiumiõpilase hoolsuse hinne sisaldub käitumishindes, mistõttu arvestatakse 

käitumise hindamisel õpilase suhtumist õppetöösse, endale võetud kohustuste täitmist ja 

distsiplineeritust. 

7. Gümnaasiumiõpilase käitumist võidakse hinnata mitterahuldava hindega, juhul kui 

tundides osalemine ühe kursuse jooksul ületab 50 % (välja arvatud kooli esindamisega või 

haigusega seotud puudumine) ning tal on kohustuslikud kirjalikud ja suulised tööd 

sooritamata 



 

 

8. Hoolsuse hindamise aluseks põhikoolis on õpilase suhtumine õppeülesannetesse: 

kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel. 

8.1. Hoolsushindega eeskujulik hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse alati 

kohusetundlikult, õpib kõiki õppeaineid võimetekohaselt, on õppeülesannete täitmisel töökas 

ja järjekindel, ilmutab omaalgatust ja viib alustatud töö lõpuni. 

8.2. Hoolsushindega hea hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse kohusetundlikult, 

on töökas ja järjekindel õppeülesannete täitmisel, hoolikas ning õpib võimetekohaselt. 

8.3. Hoolsushindega rahuldav hinnatakse õpilast, kes üldiselt täidab oma õppeülesandeid, 

kuid ei ole piisavalt töökas ja järjekindel õppeülesannete täitmisel ega õpi oma tegelike 

võimete kohaselt. 

8.4. Hoolsushindega mitterahuldav hinnatakse õpilast, kes ei õpi võimetekohaselt, suhtub 

õppeülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult. 

 

9. Õpilase täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmise ning järgmisse 

klassi üleviimise tingimused ja kord 

 

1. Õppeperioodi jooksul omandamata jäänud õppekavaga nõutavate õpitulemuste 

omandamise toetamiseks võib õpilase jätta täiendavale õppetööle. 

2. Õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsustab kooli õppenõukogu enne õppeperioodi 

lõppu. 

3. Täiendav õppetöö viiakse läbi pärast õppeperioodi lõppu õppenõukoguotsusega määratud 

ajal üldjuhul kuni 20. juunini. 

4. Täiendavale õppetööle jäetud õpilane täidab õpetaja vahetul juhendamisel spetsiaalseid 

õppeülesandeid. 

5. Täiendava õppetöö tulemusi kontrollitakse ja hinnatakse. 

6. Täiendav õppetöö põhikoolis 

6.1. Täiendavale õppetööle jäetakse põhikooli õpilane õppeainetes, milles tulenevalt 

trimestrihinnetest tuleks välja panna aastahinne puudulik või nõrk. 

6.2. Aastahinde väljapanekul arvestatakse täiendava õppetöö tulemusi. 

7. Õpilase üleviimine järgmisse klassi või klassikursust kordama jätmine otsustatakse 

hiljemalt 30. augustiks kokkuvõtvate hinnete alusel. 

8. Õpilane viiakse üle järgmisse klassi olenemata käitumise aastahindest. 

9. Põhikoolis võib õppenõukogu 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 täiendava 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. 

10. 10. – 12. klassi õpilane heidetakse koolist välja juhul, kui talle on ühe õppeaasta jooksul 

pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja „nõrgad” või 

„puudulikud”. 


