
LISA 3 

HINDAMISE KORD 

 

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja 

tagasiside andmine ning selle alusel õppe edasine kavandamine. 

Hindamise eesmärk on: 

1. toetada õpilase arengut 

2. anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta 

3. innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima 

4. suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast 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 

 

Hindamisel lähtutakse õpilase õppe aluseks oleva õppekavaga (RÕK, IÕK, LÕK) seatud õppe- ja 

kasvatuseesmärkidest – teadmised, oskused ja hoiakud, mille olemasolu ja/või saavutatuse taset on 

võimalik õpilasel tõendada ja õpetajal hinnata.  

Hinnatakse nõutavate õpitulemuste saavutatust, teadmiste ja oskuste omandatust, iseseisvust ja 

loovust teadmiste ning oskuste rakendamisel, oskust oma teadmisi suuliselt ja kirjalikult väljendada 

ning praktiliste tööde teostust. 

 

Tulemus kajastab teadmisi, oskust teadmisi rakendada, analüüsivõimet, loovust, koostöövalmidust, 

väljendusoskust, korrektsust, iseseisva töö oskust, hinnangute andmise oskust. 

Hindamise abil saab õpilane tagasisidet oma arengu kohta nii õppeprotsessis kui ka kokkuvõtvalt.  

Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise.  

1.-5.klassini saavad õpilased kirjeldavat sõnalist tagasisidet. 

6.-9.klassis hinnatakse tähtsüsteemis (A-F). 

Hindamisest teavitamine  

Õpilastele tutvustavad teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtteid ja korda klassiõpetajad ning 

aineõpetajad.  

Trimestri/poolaasta algul teeb õpetaja õpilastele teatavaks: 

1. peamised õppeteemad ja planeeritavad tegevused 

2. õppeaines nõutavad teadmised ja oskused, oodatavad õpitulemused 

3. hindamise korralduse- tööle esitatavad nõuded, hindamiskriteeriumid, kokkuvõtvate hinnete 

kujunemise alused 

4. vajalikud õppevahendid 



Õpilasel ja lapsevanemal on õigus saada teavet hindamise korra ja tulemuste kohta klassijuhatajalt või 

aineõpetajalt.  

Tulemustest teavitamine toimub õpilaspäeviku, e-päeviku, õpinguraamatu kaudu. 

Järelevastamine  

Järelevastamine on õpilase võimalus teha vastatud õpiülesanne uuesti.  

5.–9. klassi õpilaste suuliste õpiülesannete järelevastamised toimuvad kokku lepitud ajal oma 

aineõpetaja juures. 

Kirjalikke töid on võimalik järele vastamas käia järelvastamise klassiruumis kuni iga uue kuu 10. 

kuupäevani  (nt septembris saadud „F“-sid saab parandada 10. oktoobrini). 

Õppimist toetav hindamine/tagasiside ehk õppe kestel toimuv hindamine/tagasiside- 

selle 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 eesmärgid ja teed.  

Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning sisaldab 

ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut. 

Tagasiside: 

1. õpilase teadmistele, oskustele ja tegevustele antakse õppimist toetavat  tagasisidet,  

et innustada ja motiveerida õpilast oma töötulemusi parandama 

2. tagasiside andmine on nii suuline kui kirjalik 

3. tagasiside märgib õpetaja õpilaspäevikusse, vihikusse, töövihikusse, töölehele või e- 

päevikusse 

4. tagasisides tuuakse esile õpilaste edusammud ning juhitakse tähelepanu puudustele 

teadmistes ning arendamist vajavatele oskustele 

5. tagasiside peab olema positiivne ja orienteeritud õpilase probleemide lahendamisele 

6. arvestada tuleb õpilase personaalse arengu ja tema individuaalsete võimetega, 

õpilase arengut võrreldakse tema varasemate saavutustega 

7. tagasiside antakse nii õpiprotsessile kui ka oskustele, mis on aluseks õppeainete 

omandamisel 

 

Hindamine 6.-9.KLASSIS- eristav ja mitteeristav hindamine: 

Õpitulemuste eristaval hindamisel on oluline kirjeldada esmalt teadmiste ja oskuste ulatust ja 

sügavust, mille alusel on võimalik määrata õpitulemuste omandatuse üldine tase ja tähistada see 

kokkuleppelise tähega.  

Hinnatakse igas aines trimestri kaupa. 

Eristav hindamine on kokkuvõtva hindamise viis, mille puhul antakse õpitulemuste saavutatuse kohta 

tagasisidet tähtskaalal A‒F, millest viis taset A‒E on positiivsed ja üks tase F on negatiivne.  

• Silmapaistev tase A+   üle 100% 

Õpilase teadmised ja oskused on märkimisväärsed ja ületavad kirjeldatud õpitulemusi. 

• Suurepärane tase A   90%-100% 



Õpilane on omandanud tema õppe aluseks oleva õppekavaga taotletavad õpitulemused, rakendab 

omandatud teadmisi iseseisvalt tuttavates ja uutes olukordades, analüüsib õpitut, hindab kriitiliselt 

järeldusi ja langetab otsuseid, loob omandatud teadmiste abil seoseid uute ja varasemate teadmiste 

vahel. Silmapaistev ja põhjalik aine tundmine, ulatuslik iseseisev töö, mitmekülgne kirjanduse 

tundmine. 

• Väga hea tase B   80%-89% 

Õpilane on omandanud tema õppe aluseks oleva õppekavaga  taotletavad õpitulemised ning rakendab 

omandatud teadmisi ja oskusi iseseisvalt eesmärgipäraselt tuttavates ja uutes olukordades, analüüsib 

omandatud teadmisi, loob uusi seoseid, kuid teadmiste ja oskuste spetsiifilisemal rakendamisel võib 

olla eksimusi, mis ei ole sisulised ega põhimõttelised. 

Õppeaine teoreetilise ja rakendusliku sisu väga hea tundmine. 

• Hea tase C   70%-79% 

Õpilane on omandanud tema õppe aluseks oleva õppekavaga taotletavad õpitulemused, rakendab 

omandatud teadmisi ja oskusi iseseisvalt eesmärgipäraselt õppe- ja uutes olukordades. Aine 

detailsemates osades avaldub mõningane vastuste ebatäpsus. 

• Rahuldav tase D   60%-69% 

Õpilane on omandanud tema õppe aluseks oleva õppekava taotletavad õpitulemused tasemel, mis 

võimaldab tal omandatud teadmisi ja oskusi rakendada õppeolukordades, kuid iseseisval rakendamisel 

või uutes olukordades avalduvad puudujäägid.  

Vastustes avalduvad märgatavad puudujäägid. Õpilasel on olemas baasteadmised, mis võimaldavad tal 

hakkama saada. 

• Minimaalne tase E   50%-59% 

Õpilane suudab tema õppe aluseks oleva õppekavaga taotletavaid õpitulemusi kasutada juhendaja toel 

õppeolukordades piiratud viisil ning omandatud teadmised ja oskused on iseseisvaks edasiseks 

õppimiseks minimaalsed. Teadmiste rakendamisel on tõsiseid puudujääke. 

• Mitterahuldav tase F   0%-49% 

Õpilase omandatud teadmised ja oskused on tema õppe aluseks oleva õppekavaga  taotletavatest 

õppetulemustest madalamad ja edasiseks õppimiseks puudulikud või õpitulemuste omandatusele ei 

ole võimalik anda tagasisidet.  

Ülesanne on jäänud sooritamata, õpilane on kasutanud ebaausaid võtteid, esitatu ei vasta 

tööjuhendile. 

Mitteeristav hindamine on kokkuvõtva hindamise viis, mille puhul ainekavas määratud õpitulemuste 

saavutatuse taset pole vajalik eristada. 

Mitteeristava hindamise puhul määratakse piisav õpitulemus, millele vastamise korral väljendatakse 

piisavat tulemust hindega AR ja oodatava õpitulemuse ületamise korral hindega AR+. Oodatavast 

madalamal tasemel tulemust väljendatakse hindega MA. 



 

Mitteeristavat hindamist kasutatakse õpilaste teadmiste ja oskuste hindamisel: 

• liikumisõpetuses 

• tantsuõpetuses 

• muusikas 

• kunstis 

• IDTE-s 

• draamaõpetuses 

• digiõppes 

• 7. ja 8.klassi valikaines 

Hindamiskriteeriumiteks on õpilase õppe aluseks oleva õppekavaga taotletavad õpitulemused. 

Hindamisel võrreldakse õpitulemuste omandatust ja õpilase arengut õpilase varasemate tulemustega.  

Mitteeristava hinde kujunemisel võetakse aluseks tagasiside selle kohta, millises mahus on õpilane 

omandanud teadmised ja oskused ning mil määral  on tal kujunenud oskused omandatud teadmisi 

iseseisvalt tava- ja uutes olukordades rakendada ja analüüsida, tehtud järeldusi ja otsuseid kriitliliselt 

hinnata ning luua uusi seoseid. 

Hinnatakse õpilaste püüdlikkust, osalemist õppeprotsessis ja teoreetilisi teadmisi.  

Arvestuse saamiseks tuleb ära teha kõik olulised õpiülesanded.  

• Hinde "AR+"  üle 100% 

saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus ületab 

märgatavalt taotletavat õpitulemust.  

• Hinde "AR"  50%- 100% 

saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on kooli 

õppekavas märgitud piisavaks õpitulemuseks. 

• Hinde "MA"  0%- 49% 

saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on kooli 

õppekavas märgitud piisavast õpitulemusest madalamal tasemel.  

 

KOKKUVÕTTEV HINDAMINE 

Kokkuvõttev hindamine on hinnete koondamine poolaastahinneteks ning poolaastahinnete 

koondamine aastahinneteks. Kool võib tõsta hinnete koondamise sagedust ning kasutada 

poolaastahinnete asemel trimestrihindeid.   

1.-5. klassis antakse kokkuvõttev kirjeldav sõnaline tagasiside 2 korda õppeaastas ehk poolaasta kaupa. 

Alates 6.klassist kuni põhikooli lõpuni hinnatakse tähtsüsteemis 3 korda õppeaastas ehk trimestri 

kaupa. 



Õpilase täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine  

Õpilasele, kelle trimestri või poolaastahinne on “F” või „MA“, kellele on antud samaväärne sõnaline 

tagasiside või on jäetud hinne välja panemata, koostatakse selles õppeaines individuaalne õppekava 

(IÕK) või määratakse osalemine kohustuslikus konsultatsioonis või määratakse mõni muu tugisüsteem. 

Peale kohustusliku konsultatsiooni läbimist märgitakse õpinguraamatusse soorituse hinne- 

„F“/soorituse hinne. 

Aastahinnete või -hinnangute alusel otsustab õppenõukogu, kas viia õpilane järgmisse klassi, jätta 

täiendavale õppetööle või klassikursust kordama. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsus tehakse 

enne õppeperioodi lõppu. 

Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt poolaastahinnetest või -

hinnangutest tuleks välja panna aastahinne „F“ või „MA“ või mitterahuldav hinnang. Täiendavale 

õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu enne õppeperioodi lõppu. 

Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul juhendamisel spetsiaalseid õppeülesandeid, 

et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused.  Õppepäeva pikkus täiendaval õppetööl on 

kuni 5 õppetundi. Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul juhendamisel 

spetsiaalseid õppeülesandeid. Täiendavast õppetööst (aeg, õpiülesanded) teavitab aineõpetaja 

lapsevanemat kirjalikult.  

Aastahinne või -hinnang pannakse välja pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades selle tulemusi. 

Täiendav õppetöö lõpetatakse hiljemalt 25.augustiks.  

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

õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle. 

Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib erandjuhul jätta õpilase klassikursust kordama, kui õpilasel 

on kolmes või enamas õppeaines aastahinne „puudulik” või samaväärne sõnaline hinnang, täiendav 

õppetöö ei ole tulemusi andnud ning õppekavaga nõutavate õpitulemuste saavutamiseks ei ole 

otstarbekas rakendada individuaalset õppekava või muid koolis rakendatavaid tugisüsteeme.  

Õppenõukogu kaasab otsust tehes õpilase või tema seadusliku esindaja ning kuulab ära tema 

arvamuse. Õppenõukogu otsuses peavad olema esile toodud kaalutlused, mille põhjal peetakse 

otstarbekaks jätta õpilane klassikursust kordama. 

Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib jätta klassikursust kordama õpilase, kellel on põhjendamata 

puudumiste tõttu kolmes või enamas õppeaines aastahinne „puudulik” või samaväärne sõnaline 

hinnang. Õppenõukogu kaasab otsust tehes õpilase või tema seadusliku esindaja ning kuulab ära tema 

arvamuse. 

 

Õpilase järgmisse klassi üleviimine 

Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustab õppenõukogu.  

Õpilane, keda ei ole jäetud täiendavale õppetööle, viiakse järgmisse klassi üle enne õppeperioodi 

lõppu. 

Õpilane, kes jäeti täiendavale õppetööle, kuid keda ei jäeta klassikursust kordama, viiakse järgmisse 

klassi üle hiljemalt 30. augustiks.  



Tähtaegu ei kohaldata õpilase puhul, kellele on koostatud individuaalne õppekava, kus on ette nähtud 

erisused järgmisse klassi üleviimise ajas.  

 

Põhikooli lõpetab õpilane: 

• kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad” 

• kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö 

• kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele eksami, matemaatikaeksami ning 

ühe eksami omal valikul  

Põhikooli lõpueksamite läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade või õpilase õppe aluseks 

oleva õppekava üldpädevuste, valdkonnapädevuste, läbivate teemade ja III kooliastme õpitulemuste 

omandatust. 

Põhikooli lõpetanuks võib õpilase või tema 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. 

Haridusliku erivajadusega õpilasele, kellel käesolevas määruses sätestatud tingimustel kooli 

õppekavaga või nõustamiskomisjoni soovitusel individuaalse õppekavaga on vähendatud või 

asendatud käesolevas määruses sätestatud taotletavaid õpitulemusi, on lõpetamise aluseks kooli või 

individuaalses õppekavas määratud õpitulemuste saavutatus. Haridusliku erivajadusega õpilasel on 

õigus sooritada põhikooli lõpueksamid eritingimustel. 

TÄHTEDE AASTAHINNETEKS TEISENDAMINE 9.klassi lõpus 

„5“       A ja A+  ning AR ja AR+       

„4“       B ja C               

„3“       D ja E 

„2“       F ning MA 

Juhul kui trimestrihinnete hulgas on üks MA, siis on aastahinne „3“. Kui õpilane on osalenud 

kohustuslikus konsultatsioonis ning MA on parandatud, on aastahinne „4“.  

Põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele või eksternile väljastab kool õppenõukogu otsusel 

põhikooli lõputunnistuse. Põhikooli lõputunnistuste andmed kantakse hariduse infosüsteemi haridust 

tõendavate dokumentide alamregistrisse. 

Hinde ja hinnangu vaidlustamine 

Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus hindeid ja sõnalisi hinnanguid vaidlustada kümne 

päeva jooksul pärast hinde või hinnangu teadasaamist.  



Klassijuhataja koostöös aineõpetaja, õppejuhi ja direktoriga teeb otsuse ja teavitab sellest viie 

tööpäeva jooksul. 

 

KÄITUMISE JA HOOLSUSE HINDAMINE  

Kool annab õpilasele kirjalikku tagasisidet õpilase käitumise ja hoolsuse kohta vähemalt kaks korda 

õppeaastas. Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassijuhataja. 

 

Nõuded õpilase käitumisele esitatakse põhikooli kodukorras. 

Käitumise ja hoolsuse hindamise eesmärk on: 

• suunata õpilast järgima üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme  

• täitma kooli kodukorra nõudeid 

  

Põhikoolis hindab klassijuhataja koostöös aineõpetajatega kodukorra täitmist, koostöö ja iseseisva töö 

oskust.   

Hinnanguga „väga hea” hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide 

järgimine on harjumuspärane igas olukorras, kes täidab kooli kodukorra nõudeid eeskujulikult ja 

järjepidevalt, kes suhtub õppeülesannetesse alati kohusetundlikult, õpib kõiki õppeaineid 

võimetekohaselt, on õppeülesannete täitmisel töökas ja järjekindel, ilmutab omaalgatust ja viib 

alustatud töö lõpuni.  

 

Hinnanguga "hea" hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täidab 

kooli kodukorra nõudeid, kes suhtub õppeülesannetesse kohusetundlikult, on töökas ja järjekindel 

õppeülesannete täitmisel, hoolikas ning õpib võimetekohaselt. 

  

Hinnanguga „suudad paremini” hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnorme ning täidab kooli kodukorra nõudeid, kuid kellel on esinenud eksimusi, kes üldiselt täidab 

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

tegelike võimete kohaselt. 

  

Hinnanguga „ei saa rahul olla” hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra nõudeid, ei allu 

õpetajate nõudmistele ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme, kes ei õpi võimetekohaselt, 

suhtub õppeülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult.  

Kodukorra rikkumisel saadud hinnang EI SAA RAHUL OLLA,  pannakse välja kooli õppenõukogu 

otsusega.  

Põhikool reageerib juhtumitele, mis on vastuolus üldtunnustatud väärtuste ning heade tavadega. 

  


