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Kehtestatud Värska Gümnaasiumi direktori 03.05.2019 käskkirjaga nr 1-1/3 
Muudetud Värska Gümnaasiumi direktori 06.01.2020 käskkirjaga nr 1-1/1 

Muudetud Värska Gümnaasiumi direktori 05.11.2020 käskkirjaga nr 1-1/11 

 

VÄRSKA GÜMNAASIUMI ÕPILASTE HINDAMISJUHEND           Õppekava lisa 1 

 

Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (vastu võetud 09.06.2010), põhikooli riiklik õppekava 
(vastu võetud 06.01.2011), gümnaasiumi riiklik õppekava (vastu võetud 06.01.2011). 

 

1. Üldsätted 

§ 1. Hindamisjuhendi reguleerimisala 

(1) Hindamisjuhendiga sätestatakse Värska Gümnaasiumi õpilaste teadmiste ja oskuste ning 
käitumise ja hoolsuse hindamise korraldus, sh järelevastamise ja järeltööde sooritamise 
kord, üleminekueksami ja tasemetööde korraldus, hinde ja hinnangu vaidlustamine. 

§ 2. Hindamise eesmärk 

(2) Teadmiste ja oskuste hindamise eesmärk on: 
1) toetada õpilase arengut; 
2) anda tagasisidet  õpilase arengu kohta; 
3) innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;  
4) suunata tema enesehinnangu kujunemist ja toetada teda 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. Teadmiste ja oskuste hindamine 

§ 3. Hindamise põhimõtted 

(1) Õpilase teadmisi ja oskusi hindab vastava õppeaine õpetaja õpilase suuliste vastuste, 
esituste, kirjalike ja praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase 
arengut, tema teadmiste ja oskuste vastavust õppekavas esitatud nõuetele. 

(2) Iga õppeperioodi (trimester, kursus) algul teeb õpetaja õpilastele teatavaks õppeaine 
nõutavad teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi ning kokkuvõtvate hinnete 
kujunemise alused ning lisab selle e-päeviku esimese tunni tunnikirjeldusesse. 

(3) Õpitulemuste omandamist kontrollivate kontrolltööde või teiste sarnaste mahukamate 
tööde aeg kavandatakse kooskõlastatult teiste aineõpetajatega jälgides seaduses 
ettenähtud nõudeid:  

1) õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö; kontrolltöö toimumise ajast teatatakse 
õpilastele vähemalt viis (5) õppepäeva enne kontrolltöö toimumist; 

2) õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd; 
3) kontrolltöid ei planeerita 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. 
Kontrolltööde aeg registreeritakse e-päevikus. 
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(4) Kool kasutab õpilaste teadmiste ja oskuste hindamisel eristavat ja mitteeristavat 
hindamist. 

(5) Eristaval ehk numbrilisel hindamisel viie palli süsteemis: 

1) hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks 
olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid; 

2) hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe 
aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele; 

3) hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi 
õppida või kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel 
õppimisel või edasises elus; 

4) hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 
õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, aga ei 
võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus; 

5) hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta 
hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende 
õpitulemuste osas puudub. 

(6) 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% võimalikust punktide arvust. 

(7) Mitteeristaval hindamisel: 
1) hindega „arvestatud“ („A“) hinnatakse kursusel ettenähtud mahus omandatud teadmiste 

ja oskuste saavutatust; 
2) hindega „mittearvestatud“ („MA“) hinnatakse kursusel ettenähtud mahus teadmiste ja 

oskuste mittesaavutatust. 

(8) Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine, mahakirjutamine või plagiaat, 
hinnatakse vastavat kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust 
või selle tulemust hindega „1“ või „MA“.   

(9) Õpilase, kes on tulnud kontrolltööle (st ta on kohalolijana fikseeritud), kuid keeldub 
vastamast või lahkub pärast ülesande saamist tööd ära andmata, õpitulemuste 
saavutatust hinnatakse hindega „1“ või „MA“. 

(10) Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle 
tulemust on hinnatud hindega „2“ või „1“ või „MA“ või on hinne välja panemata (õpilane 
puudus töö sooritamise ajal koolist), antakse õpilasele võimalus kehtestatud korras 
järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks.  

§ 4. Kokkuvõttev hindamine 

(1) Kokkuvõttev hindamine on hinnete koondamine trimestrihinneteks ning trimestrihinnete 
koondamine aastahindeks põhikooliastmes ning  hinnete koondamine kursusehinneteks 
ja nende alusel kooliastmehinneteks gümnaasiumiastmes. 
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(2) Põhikooliastmes hinnatakse õpilast kokkuvõtvate hinnetega iga trimestri ja õppeaasta 
lõpus. Koos õpitulemuste hindamisega antakse hinnang ka õpilase käitumise ja hoolsuse 
kohta.  

(3) Gümnaasiumiastmes hinnatakse õpilast kokkuvõtvate hinnetega kursuse ja kooliastme 
lõpus. Kooliastmehinne kujuneb õppeaine 10.–12. klassi kursusehinnete alusel. Koos 
õpitulemuste hindamisega antakse hinnang ka õpilase käitumise kohta. 

(4) Kokkuvõttev hinne ei ole aritmeetiline keskmine. 

§ 5. Hindamine 1. klassis 

(1) 1. klassis kasutatakse õpilase arengu ja õpitulemuste hindamisel 1. trimestril vaid sõnalisi 
hinnanguid.  

(2) Alates 2. trimestrist väljendatakse hindamistulemusi suuliste ja kirjalike hinnangute ning 
numbriliste hinnetega, va kehalises kasvatuses, kunstiõpetuses, tööõpetuses, kus 
rakendatakse mitteeristavat hindamist (“A” või “MA”).  

(3) Sõnaline hinnang: 
1) on nii suuline kui kirjalik hinnang, mida antakse õpilasele kohe õppeprotsessi käigus, kui 

õpilane on ülesande lõpetanud (samas võimaldab see anda koheselt hinnangu 
õppeprotsessile ka õpilasel endal või klassikaaslastel) või kirjalik hinnang, mida antakse 
igapäevaselt õpilase päeviku, vihiku, e-päeviku jm kaudu; 

2) aitab mõista edusamme või puudujääke, ergutab õpilasi paremini õppima; 
3) arvestab õpilase individuaalseid iseärasusi, püüdlusi ja suhtumist õppetöösse, 

kaaslastesse, endasse; 
4) kantakse kokkuvõtva hinnanguna klassi tunnistusele. 

(4) Kokkuvõtva hinnangu aluseks on õpetaja tähelepanekud ja märkmed ning õpilaste 
arvamused ja enesehinnangud.  

(5) Kokkuvõttev sõnaline hinnang sisaldab: 
1) kooliastme pädevuste kujunemist; 
2) õpioskuste kujunemist; 
3) õpiprotsessis osalemist; 
4) õpitulemusi; 
5) edusamme; 
6) arendamist vajavaid oskusi; 
7) vajakajäämisi teadmistes. 

(6) Eriolukorra perioodil, nt distantsõppel, kehtestatakse hindamise korraldus direktori 
käskkirjaga. 

§ 6. Hindamine 2.- 9. klassis 

(1) 2. – 3. klassis väljendatakse hindamistulemusi suuliste ja kirjalike sõnaliste hinnangute ning 
numbriliste hinnetega, va kehalises kasvatuses, kunstiõpetuses, tööõpetuses, kus 
rakendatakse mitteeristavat hindamist (“A” või “MA”). 

(2) 4.- 9. klassis väljendatakse hindamistulemusi suuliste ja kirjalike sõnaliste hinnangute ning 
numbriliste hinnetega. 

(3) Valikkaine kokkuvõttev hinne võib olla mitteeristav („A“ või „MA“). 

(4) Eriolukorra perioodil, nt distantsõppel, kehtestatakse hindamise korraldus direktori 
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käskkirjaga. 

§ 7. Hindamine 10. - 12. klassis  

(1) Hindamistulemusi väljendatakse 10.-12. klassis suuliste ja kirjalike sõnaliste hinnangute, 
numbriliste hinnete ja mitteeristavate („A“, „MA“) hinnetega. 

(2) Valikkursuse kokkuvõttev hinne võib olla mitteeristav („A“ või „MA“).   

(3) Eriolukorra perioodil, nt distantsõppel, kehtestatakse hindamise korraldus direktori 
käskkirjaga. 

§ 8. Järelevastamise ja järeltööde sooritamise kord 

(1) Järelevastamine või järeltööde sooritamine toimub kokkuleppel aineõpetajaga 10 
õppepäeva jooksul hinde teatavaks tegemisest e-päevikus. Töö ebaõnnestumisel on 
õpilasel võimalus osaleda ainekonsultatsioonis, et omandada vajalikud teadmised ja 
oskused. Järeltöö hindele lisatakse e-päevikus tärn „*“. 

(2) Õppetunnist puudunud õpilane on kohustatud  e-päevikus hüüumärgiga “!“ tähistatud töö 
sooritama kokkuleppel aineõpetajaga 10 õppepäeva jooksul pärast kooli naasmist. Kui 
õpilane sooritab töö õigeaegselt, siis märgitakse hüüumärgi „!“ asemele hinne ilma tärnita 
„*“.  

(3) Õpilast, kes ei kasuta kokkulepitud ajal oma järelevastamise võimalust, hinnatakse töö 
hindega „1“ või jääb kehtima varem saadud mitterahuldav hinne („2“, „1“, „MA“). Õpilasel 
on võimalus sooritada töö enne õppeperioodi lõppu kokkuleppel aineõpetajaga.  

§ 9. Üleminekueksami ja tasemetööde korraldus 

(1) 10. klassis sooritab õpilane õppeaine põhivara kinnistamiseks üleminekueksami järgmiste 
õppeainete hulgast: eesti keel, matemaatika, võõrkeel, ajalugu, keemia, füüsika, 
geograafia.  

(2) Õpilane teavitab üleminekueksami õppeaine valikust õppejuhti hiljemalt jooksva 
õppeaasta 1. veebruaril.  

(3) Üleminekueksam toimub mai viimasel nädalal vastavalt ajakavale. Ajakava tehakse 
õpilasele teatavaks hiljemalt üks (1) kuu enne üleminekueksami toimumist. 

(4) Üleminekueksami päeval ei toimu õpilasel õppetööd ainetundides. 

(5) Õpetajal on õigus õpilane üleminekueksamist vabastada õpilase soovil, kui õpilane on 
osalenud edukalt aineolümpiaadidel ja/või -konkurssidel (1.-3. koht piirkondlikul tasandil, 
1.- 10. koht vabariiklikul  tasandil).  

(6) Kool osaleb riiklikes tasemetöödes. Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 
kehtestab haridus-ja teadusminister määrusega igaks õppeaastaks. Tasemetöid ei 
hinnata.  

3. Käitumise ja hoolsuse hindamine 

§ 10. Käitumise ja hoolsuse hindamine 

(1) Käitumise ja hoolsuse hindamise eesmärk on: 
1) suunata õpilast järgima üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täitma kooli 

kodukorra nõudeid; 
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2) motiveerida õpilast sihipäraselt osalema õppetegevuses. 

(2) Õpilase käitumist ja hoolsust hinnatakse igal õppeperioodil (trimester, kursus) järgmise 
hindamisskaala alusel: „eeskujulik“, „hea“, „rahuldav“, „mitterahuldav“. 

(3) Õpilase käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine (sh hilinemised ja 
puudumised) ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis (sh 
töörahu hoidmine tunnis) ja väljaspool kooli. 

1) Hindega "eeskujulik" hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja 
kõlblusnormide järgimine on harjumuspärane igas olukorras, kes täidab kooli kodukorra 
nõudeid eeskujulikult ja järjepidevalt.  

2) Hindega "hea" hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme 
ning täidab kooli kodukorra nõudeid.  

3) Hindega "rahuldav" hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldtunnustatud käitumis- ja 
kõlblusnorme ning täidab kooli kodukorra nõudeid, kuid kellel on esinenud eksimusi.  

4) Hindega "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. 

(4) Õpilase hoolsuse hindamise aluseks on õpilaste suhtumine õppeülesannetesse: 
kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel. 

1) Hindega "eeskujulik" hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse alati 
kohusetundlikult, õpib kõiki õppeaineid võimetekohaselt, on õppeülesannete täitmisel 
töökas ja järjekindel, ilmutab omaalgatust ja viib alustatud tööd lõpuni.  

2) Hindega "hea" hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse kohusetundlikult, on 
töökas ja järjekindel ning õpib võimetekohaselt.  

3) Hindega "rahuldav" hinnatakse õpilast, kes üldiselt täidab oma õppeülesandeid, kuid ei ole 
piisavalt töökas ja järjekindel ega õpi oma tegelike võimete kohaselt.  

4) Hindega "mitterahuldav" hinnatakse õpilast, kes ei õpi võimete kohaselt, suhtub 
õppeülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult. 

4. Hinde ja hinnangu vaidlustamine 

§ 11. Hinde ja hinnangu vaidlustamine 

(1) Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus hindeid ja hinnanguid vaidlustada 10 
tööpäeva jooksul pärast hinde/hinnangu teatavaks tegemise päevast e-päevikus, esitades 
kooli direktorile kirjalikult vastava taotluse koos põhjenduse ja kirjaliku töö puhul koos 
vaidlusaluse tööga. 

(2) Kooli direktor teeb otsuse ja teavitab sellest taotluse esitajat kirjalikult 10 tööpäeva jooksul 
taotluse vastuvõtmise päevast arvates. 

(3) Õpilasel ja tema seaduslikul esindajal on õigus direktori otsusega mittenõustumise korral 
pöörduda kooli hoolekogu ja/või kooli üle riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku poole. 


