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                Jõhvi Vene Põhikooli õppekavasse muudatuste sisseviimine 

 

Eriolukorrast tingitud erisused hindamisel ja kooli lõpetamisel 2019/2020 ja 

2020/2021. õppeaastal ning sellest tulenevalt kooli õppekavas õppekorralduse 

erisuste sätestamine 

Preambula 

Riiklike õppekavade muudatustega kehtestatakse põhikoolis ja gümnaasiumis hindamise   

ning kooli lõpetamise erisused tulenevalt eriolukorrast tingitud õppekorralduse erisustest. 

Muudatused riiklikes õppekavades on seotud meetmetega, mis on tingitud COVID-19 

haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga. 

Eriolukorra algusest kuni õppeaasta lõpuni võib põhikoolis ja gümnaasiumis 

kasutada hindamisel kirjeldavat sõnalist hinnangut, millel puudub numbriline 

ekvivalent ning mida ei pea teisendama viiepallisüsteemis hindeskaalasse, sealjuures 

võib jätta kohaldamata käesoleva seaduse § 29 lõike 3 teises lauses sätestatud nõude 

sõnaliste hinnangute teisendamise kohta. 

(1) Eriolukorrast tingitud õppekorralduse muudatuste tõttu kehtestab põhikooli ja 

gümnaasiumi 2019/2020. õppeaasta lõpetamise tingimused, sealhulgas sooritatavad 

eksamid, Vabariigi Valitsus määrusega. 

 

(2) Kui Vabariigi Valitsus kehtestab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud 

määruse, ei kohaldata käesoleva seaduse § 30 lõiget 3 ning § 31 lõikeid 5-8.    

 

(3) 2020/2021. õppeaastaks kehtestab valdkonna eest vastutav minister käesoleva 

seaduse § 30 lõikes 4 ja § 31 lõikes 4 sätestatud määruse hiljemalt 2020. aasta 19. 

augustiks.  

 



(4) Eriolukorrast tingitud õppekoormuse muudatuse tõttu võib Vabariigi Valitsus 

2020/2021. õppeaastal määrusega muuta käesoleva seaduse § 31 lõikes 6 sätestatud 

õpilasuurimuse või praktilise töö sooritamise kohustust, ja rahvusvaheliste 

keeleeksamite korraldust." 

Muudatused kooli õppekavas 

Jõhvi Vene Põhikooli õppekava  

§ 5 Loovtöö korraldamise põhimõtted ning temaatilised rõhuasetuse III 

kooliastmes täiendatakse punktiga 10 

(10) 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal ei pea õpilane põhikooli lõpetamiseks 

sooritama Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik 

õppekava" §  15 lõikes 8 nimetatud loovtööd, kui see ei ole kooli õppenõukogu 

otsusel eriolukorrast tulenevalt võimalik või on oluliselt raskendatud. Kui õpilane 

sooritab loovtöö, kantakse loovtöö teema põhikooli lõputunnistusele. 

§6. Õpilaste arengu ja õppimise toetamise ja hindamise korraldus 

(1) Hindamise alused täiendatakse punktiga  

11) Üheksanda klassi aastahinded väljendatakse üldjuhul numbriliste hinnetena. 

Kui eriolukorra ajal on kasutatud kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid ja sellest 

tulenevalt ei ole võimalik aastahinnet välja panna numbrilise hindena, võib 

2019/2020. õppeaastal viimase aastahindena kasutada 

„arvestatud/mittearvestatud". 

(5)Kokkuvõttev hindamine täiendatakse punktidega 

6) 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal ei pea õpilane põhikooli lõpetamiseks 

sooritama käesoleva Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 1 

„Põhikooli riiklik õppekava" §15 lõikes 8 nimetatud loovtööd, kui see ei ole kooli 

õppenõukogu otsusel eriolukorrast tulenevalt võimalik või on oluliselt 

raskendatud. Kui õpilane sooritab loovtöö, kantakse loovtöö teema põhikooli 

lõputunnistusele. 

7) 2019/2020. õppeaastal põhikooli lõpueksameid ei sooritata. 

8) 2019/2020. õppeaastal lõpetab põhikooli õpilane, kellel õppeainete viimased 

aastahinded on vähemalt „rahuldavad" või kooli õppekava §6 lõikes 1 punktis 11 

nimetatud hinangu puhul „arvestatud". 



9) Oppenõukogu otsusel võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis esitatud taotluse põhjal anda põhikooli 

lõputunnistuse õpilasele, kelle viimane aastahinne on kuni kahes õppeaines 

„nõrk" või „puudulik" või kooli õppekava §6 lõikes 1 punktis 11 nimetatud 

hinangu puhul „mittearvestatud". 

 

 

 

 

 

 

 


