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Hindamine ning klassi ja kooli lõpetamine 
 

 

Hindamise alused 

1) Paide Hammerbecki Põhikoolis järgitakse õpilase hindamisel „Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduses“ § 29 sätestatut ning juhindutakse „Põhikooli riiklikust õppekavast“ § 15–

23. 

2) Hindamise korraldus kehtestab Paide Hammerbecki Põhikool õpilaste teadmiste ja oskuste 

ning käitumise ja hoolsuse hindamise, õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppele 

ja klassikursust kordama jätmise alused ning põhikooli lõpetamise tingimuse ja korra. 

3) Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse põhikooli riikliku õppekavaga nõutavatest 

teadmistest ja oskustest. 

4) Direktori käskkirjaga kinnitatud individuaalse õppekava alusel õppiva õpilase hindamisel 

arvestatakse individuaalses õppekavas sätestatud erisusi. 

5) Hindamise eesmärk on: 

- toetada õpilase arengut; 

- anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta; 

- innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima; 

- suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee 

valikul; 

- suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel; 

- anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks. 

6) Käitumise ja hoolsuse hindamisel lähtutakse kooli kodukorra ja kooli õppekava nõuetest. 

 Aluseks on Paide Hammerbecki Põhikooli kodukorras sätestatud nõuded. 

7) Õpitulemuste omandamist kontrollivate kontrolltööde (trimestri õpitulemuste omandamist 

kontrolliv kokkuvõttev kirjalik töö, Sotsiaalministeeriumi määrus nr 36 §3) aeg kavandatakse 

kooskõlastatult teiste õppeainete õpetajatega. Koolipäevas võib olla ühel klassil üks ja nädalas 

kolm kontrolltööd. Üldjuhul saab õpilane tagasisidet ühe nädala jooksul, mil ka tagastatakse 

tema töö. 

8) Hindamisest teavitamise kord on sätestatud kooli kodukorras. 



9) Iga trimestri (4.–9. klass) või poolaasta (1.–3. klass) esimeses tunnis ja Stuudiumi (TERA) 

kaudu teavitab õpetaja õpilasi sellest, millised on eesoleva trimestri või poolaasta jooksul 

nõutavad teadmised ja oskused ning hindamise põhimõtted. 

 

 Õppimist toetav hindamine 

1) Õppimist toetava hindamisena mõistetakse õppe kestel toimuvat hindamist, mille käigus 

analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakut, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse 

tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja suunatakse 

õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed. 

2) Õppimist toetav hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema 

varasemate saavutustega. Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid 

külgi ja vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut. 

3) Kogu õppepäeva vältel annab koolipere õpilasele tagasisidet, et toetada õpilase käitumise, 

hoiakute ja väärtushinnangute kujunemist. Kool reageerib juhtumitele, mis on vastuolus 

üldtunnustatud väärtuste ning heade tavadega. 

4) Õpilane kaasatakse enese ja kaaslase hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke seada 

ning oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel analüüsida ning tõsta õpimotivatsiooni. 

5) Õppimist toetava hindamise vahendina võib kasutada õpimappi. Õpimapp õppimise 

päevikuna sisaldab õppetöid, tööde analüüsi ja tagasisidet. Õppemappe võib koostada aine- ja 

valdkonnapõhiselt, läbivate teemade või üldpädevuste kohta. (PRÕK §20) 

 

Teadmiste ja oskuste hindamine, kokkuvõtvad hinded 

1) Õpilase ainealaseid teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas ainekavas 

toodud oodatavate õpitulemustega ja tema õppele püstitatud eesmärkidega. Kokkuvõttev 

hindamine on hinnete koondamine poolaastahinnanguteks (1.–3. klass) ja trimestrihinneteks 

(4.–9.klass) ning nende koondamine aastahinneteks.  

2) I kooliastmes (1.–3. klassis) kasutatakse õpilaste teadmiste ja oskuste hindamisel kõigis 

õppeainetes hinnete asemel suulisi ja kirjalikke sõnalisi hinnanguid, mis kirjeldavad õpilase 

teadmisi ja oskusi erinevates õppeainetes. Kokkuvõttev hinnang antakse õppeaasta jooksul 

kahel korral (detsembris, juunis). Õpilase koolist lahkumisel teisendatakse jooksva õppeaasta 

sõnalised hinnangud viiepallisüsteemi. 

3) 4.–9.klassides kasutatakse õpilaste õpitulemuste hindamisel viiepallisüsteemi:  



 hindega „5” („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; 

 hindega „4” („hea”) hinnatakse õpilast, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt 

õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele; 

 hindega „3”(„rahuldav”) hinnatakse õpilast, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad 

õpilasel edasi õppida või kooli lõpetada, ilma et tal tekiks olulisi raskusi 

hakkamasaamisel edasisel õppimisel või edasises elus; 

 hindega „2” („puudulik”) hinnatakse õpilast, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas 

on toimunud, aga ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel 

või edasises elus; 

 hindega „1”(„nõrk”) hinnatakse õpilast, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda 

oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase 

areng nende õpitulemuste osas puudub. 

Kui õpitulemuste hindamisel kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, 

hinnatakse õpitulemusi järgmise skaala alusel: 

„5“ („väga hea“)  90–100% võimalikust punktide arvust; 

„4“ („hea“)   75–89% võimalikust punktide arvust; 

„3“ („rahuldav“)  50–74% võimalikust punktide arvust; 

„2“ („puudulik“)  20–49% võimalikust punktide arvust; 

„1“ (nõrk“)   0–19% võimalikust punktide arvust. 

4) Ühe ainetunniga õppeaineid hinnatakse üldjuhul üks kord aastas. 

5) Lisaks numbrilistele hinnetele kasutatakse kooli valikainetes mitteeristavat hindamist. 

Õpitulemuste mitteeristav hindamine toimub õppeaine või nende osade arvestamisena, mille 

puhul on positiivne tulemus „arvestatud“ ning negatiivne tulemus „mittearvestatud“. 

6) Õpilast, kes õpib individuaalse õppekava järgi, hinnatakse vastavalt individuaalses 

õppekavas ette nähtud hindamise korrale. Individuaalse õppekava järgi õppiva õpilase tööle 

tehakse märge „Hinnatud individuaalse õppekava alusel“. 

7) Loovainete ja liikumisõpetuses eriti silmapaistvate tulemustega huvi- ja spordikoolide 

õpilaste kooliväliseid tulemusi võib arvestada aineõpetaja kokkuvõtvate hinnete väljapanekul 

või sõnalistes hinnangutes.  

8) Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine (sh 

plagieerimine, lubamatu koostöö, töö kopeerimine jmt) hinnatakse kirjalikku või praktilist tööd, 



suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hindega „nõrk”. Õpilasel on vastav 

töö seeläbi esitamata/omandamata ja tuleb järele vastata ning õpetaja võib määrata õpilasele 

täiendava ülesande. 

9) Kokkuvõttev hinne ei ole kõikide hinnete aritmeetiline keskmine. Kokkuvõtva hinde 

kriteeriumid sätestab iga aineõpetaja oma töökavast lähtuvas hindamise põhimõtetes. 

10) I ja II trimestri kokkuvõttev hinne pannakse üldjuhul  välja viimase ainetunni päeval antud 

õppetrimestri jooksul saadud hinnete alusel juhul, kui õpilasel on trimestri jooksul 

vastatud/esitatud kõik olulised kirjalikud/praktilised tööd, ehk õpilane on omandanud kõik 

nõutavad õpitulemused antud õppeaines.  

11) Õpilasele, kelle trimestrihinne on „puudulik“ või „nõrk“ või on jäetud hinne välja panemata 

(Stuudiumis märge „MH“), esitatakse selles õppeaines individuaalsed ülesanded üldjuhul 

kolmeks nädalaks või määratakse mõni muu tugisüsteem, et aidata omandada nõutavad 

teadmised ja oskused. Õpilast ja vanemaid teavitatakse ülesannetest ja nende täitmise 

tähtaegadest Stuudiumi vahendusel. 

12) Kui õppeaine trimestrihinne on jäänud välja panemata („MH“) või on „puudulik“ või 

„nõrk“ ja õpilane ei ole kasutanud võimalust järele vastata, loetakse omandamata teadmiste ja 

oskuste hindeks „nõrk“ ja arvestatakse trimestrihinde väljapanekul koos olemasolevate 

hinnetega. Trimestrihinne pannakse sellisel juhul välja üldjuhul kolme nädala möödudes uue 

õppeperioodi algusest. 

13) Aastahinne pannakse välja antud õppeperioodi jooksul saadud trimestrihinnete alusel enne 

õppeperioodi lõppu. Õpilasele, kes jäetakse täiendavale õppetööle, pannakse aastahinne välja 

pärast täiendava õppetöö tulemusi. 

14) Konkreetse õppeaine kokkuvõtva hinde panemisel arvestatakse õpilase poolt kooli edukat 

esindamist vastava õppeainega seotud erinevatel võistlustel, konkurssidel, olümpiaadidel. 

15) 9. klassi õpilastele pannakse aastahinded välja enne lõpueksamite toimumist, välja arvatud 

õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle. 

16) Aastahinnete alusel otsustab õppenõukogu, kas viia õpilane järgmisse klassi, jätta 

täiendavale õppetööle või klassikursust kordama.  

17) Kool annab 4.–9. klassi õpilasele ja vanemale tagasisidet I ja II trimestri kokkuvõtvatest 

hinnetest Stuudiumi vahendusel. Klassitunnistus väljastatakse õpilasele paberkandjal 

õppeperioodi lõpus. 

18) 1.–3. klassi õpilane saab 2 korda õppeperioodil kokkuvõtliku tagasiside paberkandjal. 

 

 



 

Täiendav õppetöö. Klassikursuse kordamine ning järgmisse klassi üleviimine 

1) Õppeperioodi jooksul omandamata jäänud teadmiste ja oskuste omandamise toetamiseks 

võib õpilase jätta õppenõukogu otsusega, mis tehakse enne õppeperioodi lõppu, täiendavale 

õppetööle. 

2) Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt trimestrihinnetest 

tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „nõrk“ või samaväärne sõnaline hinnang. 

3) Täiendav õppetöö toimub pärast õppeperioodi lõppu, arvestades õppepäeva pikkuseks kuni 

viis õppetundi ja kestvuseks kuni 10 päeva. 

4) 8. klassi õpilasele, kelle loovtööd hinnati hindega „puudulik“ või „nõrk või kes mingil 

põhjusel pole loovtööd esitanud, antakse võimalus esitada töö täiendava õppe raames. 

5) Täiendav õppetöö toimub kava alusel, mille koostab aineõpetaja ja annab selle enne 

täiendava õppetöö algust õpilasele ja lapsevanemale tutvumiseks.  

Mitme aine täiendava õppetöö ajakava koordineerib klassijuhataja. 

6) Täiendaval õppetööl täidab õpilane õpetaja vahetul juhendamisel spetsiaalseid 

õppeülesandeid, mis aitavad omandada nõutavad teadmised ja oskused. Õppetöö tulemusi 

kontrollitakse ja hinnatakse. Täiendavaks õppetööks avatakse Stuudiumis uus täiendava 

õppetöö päevik, täiendava õppetöö lõpus pannakse õpilasel hinne, mida arvestatakse 

aastahinde väljapanekul. 

7) Õpilane, kes jäeti täiendavale õppetööle, viiakse järgmisse klassi üle hiljemalt 30. augustiks. 

8) Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib erandjuhul jätta õpilase klassikursust kordama, 

kui õpilasel on kolmes või enamas õppeaines pandud välja aastahinne „puudulik“ või 

„nõrk“. Otsuse tegemisel kaasatakse õpilase seaduslik esindaja.  

 

Järelevastamine ja järeltööde sooritamine 

1)  Kool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste 

saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde. 

Konsultatsioonide ajad avaldatakse kooli kodulehel. 

2) Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle 

tulemust on hinnatud hindega „puudulik”, „nõrk” või „mittearvestatud” või tähistatud 

märkega „T“, on õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks vastavalt 

õpilase ja õpetaja vahelisele kokkuleppele (õpetaja märgib kokkuleppe märke “T“ 

selgitusse). Järelevastatud töö hinne märgitakse Stuudiumisse uue hindena ja/või 

kaldkriipsuga (näiteks 2/5) ning hoolsuse hinde väljapanekul võib õpetaja seda arvestada. 



3) Koolist puudumise korral peab õpilane vastava kirjaliku töö, praktilise tegevuse või suulise 

esitluse järele vastama vastavalt õpilase ja õpetaja vahelisele kokkuleppele. Kui õpilane 

puudub hindelise töö sooritamise ajal koolist/tunnist, siis tehakse Stuudiumisse vastava 

tunni kohale märge „tegemata“ („T“), mis tähendab ühtlasi töö järele vastamiseni hinnet 

„nõrk“ või „mittearvestatud“. 

4) 1.–3. klassides vastab õpilane tegemata või mitterahuldavalt sooritatud töö üldjuhul oma 

klassiõpetajaga kokkulepitud ajal. 4.–9. on võimalik teha kirjalikke järeltöid kooli 

kodulehel avaldatud info kohaselt.  Ülejäänud juhtudel määratakse järelevastamise viis ja 

aeg õpilase ja õpetaja vahelisel kokkuleppel. 

5) Koolis järgitakse põhimõtet, et õpilaste soovi õppida toetatakse järjepidevalt. 

6) Järelevastamise või järeltöö sooritamise meetodi valib õpetaja lähtuvalt õpitulemusest. 

 

Põhikooli lõpetamine  

1) Põhikooli riikliku õppekava järgi õppiv 9. klassi õpilane sooritab põhikooli lõpetamiseks 

järgmised ühtlustatud küsimustega eksamid: eesti keel, matemaatika, õpilase valikul eksam 

(valikeksam) järgmiste õppeainete hulgast: inglise keel, vene keel, bioloogia, keemia, 

füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus. 

2) Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib 

sooritada valikeksami. 

3) 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 ja ühe eksami 

omal valikul. 

4) Põhikooli lõpetanuks võib õpilase seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja 

õppenõukogu otsusega pidada ning põhikooli lõputunnistuse anda õpilasele, kellel on üks 

„nõrk“ või „puudulik“ eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne; kellel on kahes 

õppeaines kummaski üks „nõrk“ või „puudulik“ eksamihinne või õppeaine viimane 

aastahinne. 

5) Hariduslike erivajadustega õpilasel on õigus sooritada põhikooli lõpueksamid seaduses 

sätestatud eritingimustel. (PGS § 30 lg 2)  

 

Käitumise ja hoolsuse hindamine 

1) Nõuded õpilase käitumisele esitatakse Paide Hammerbecki Põhikooli kodukorras.  



2) Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- 

ja kõlblusnormide järgimine koolis. Käitumise hinne sisaldab hinnangut õpilase 

käitumisele kogu koolis oldud aja kohta, see hõlmab käitumist ainetundides ja käitumist 

väljaspool ainetunde (vahetundides, võimlas, sööklas, üritustel, aktustel, raamatukogus, 

garderoobis, pärast tunde koolihuviringi oodates, õppekäikudel, matkapäevadel, kooli 

välisterritooriumil, jne). 

Hinnangu käitumise kohta ainetundides annab aineõpetaja. Kokkuvõttev hinne ei 

moodustu ainult aineõpetaja hinnete aritmeetilisest keskmisest. Kokkuvõtva 

käitumishinde kogu koolis oldud  aja kohta määrab klassijuhataja, kes võtab koondhinde 

panemisel arvesse ka aineõpetajate hinnanguid. 

3) Käitumise hindamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: 

„eeskujulik“ – õpilane järgib harjumispäraselt ja järjepidevalt kooli kodukorda ning 

üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning tema käitumine on eeskujuks 

kaasõpilastele igas olukorras; 

„hea“ – õpilane järgib kooli kodukorda ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide 

põhimõtteid; 

„rahuldav“ – õpilasel esineb eksimusi kooli kodukorra ning üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnormide vastu; 

„mitterahuldav“ – õpilasel esineb pidevalt distsipliinirikkumisi ning õpilane ei allu 

õpetajate korraldustele. Õpilasel esineb korduvaid hilinemisi ja põhjuseta puudumisi. 

Õppetöö ajal õpilane segab pidevalt kaasõpilasi ning tunnikorra eiramise tõttu on 

suunatud tugisüsteemi (sotsiaalpedagoog, õppejuht) juurde. 

Õpilase käitumise võib hinnata „mitterahuldavaks“ ka üksiku õigusvastase teo või 

ebakõlbelise käitumise eest. 

4) Õpilase hoolsuse hinnangu andmisel arvestatakse õpilase tööpanust: vastutustunnet, 

töökust, järjekindlust ning püüdlikkust õppeülesannete täitmisel. Kokkuvõtva hoolsuse 

hinde määrab klassijuhataja, kes võtab koondhinde panemisel arvesse ka aineõpetajate 

hinnanguid. 

5) Õpilase hoolsuse hindamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: 

„eeskujulik“ – õpilasel on õppevahendid alati kaasas, korrektsed ja puhtad. Vihikud ja 

tööd on vormistatud nõuetekohaselt. Käekiri on loetav. Kodused ülesanded on ette 

valmistatud, töötab tunnis aktiivselt kaasa; 



„hea“ – õpilasel on õppevahendid enamasti kaasas ja kodused ülesanded ette 

valmistatud. Käekiri on loetav, töötab tunnis kaasa, esineb eksimusi vihikute ja tööde 

vormistamisel; 

„rahuldav“ – õpilase töövahendid on sageli kodus, kodused ülesanded on ette 

valmistamata, õppetöö ajal segab kaasõpilasi ning kaasatöötamiseks vajab sageli 

suunavaid märkusi, käekiri on loetav; 

„mitterahuldav“ – õpilasel puuduvad sageli töövahendid, kodused ülesanded on 

enamasti ette valmistamata.  

 

Õpilase järgmisse klassi üleviimine 

1) Õpilase üleviimise järgmisse klassi otsustab õppenõukogu. 

2) Õpilased, keda ei ole jäetud täiendavale õppetööle, viiakse üle järgmisse klassi enne 

õppeperioodi lõppu. 

3) Õpilane, kes on jäetud täiendavale õppetööle, kuid keda ei jäeta klassikursust kordama, 

viiakse järgmisse klassi üle hiljemalt 30. augustiks. 

 

Hinde või hinnangu vaidlustamine 

1) Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus hindeid/hinnanguid vaidlustada 

kolmekümne päeva jooksul pärast hinde/hinnangu teadasaamist (Stuudiumisse kandmist), 

esitades kooli direktorile vastava kirjaliku vaide koos põhjenduse ja kirjaliku töö puhul 

koos vaidlusaluse tööga. 

2) Kooli direktor teeb otsuse kümne tööpäeva jooksul ja teavitab sellest vaide esitajat 

kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates. 

3) Ühtse põhikooli lõpueksami tulemuste peale võib esitada vaide Haridus- ja 

teadusministeeriumile vastavalt PGS-le § 33. 

 

 


