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Muudatused õppekavas õppeaastaks 2021/2022 

1. Muudatused hindamisjuhendis   

§6. Õpilaste arengu ja õppimise toetamise ja hindamise korraldus (1) Hindamise 

alused  

1) Koolis järgitakse õpilase hindamisel Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 29 

sätestatut ning juhindutakse “Põhikooli riikliku õppekava" §19-22-dest. Kooli 

õppekava käesolevas peatükis on esitatud hindamise korralduse osas riikliku 

õppekava raames kooli eripärast tulenevad valikud.  

2). Hindamise eesmärk on innustada ja suunata õpilasi sihikindlalt teadmisi 

omandada ning toetada õpilase individuaalset arengut.  

3) Õppeprotsessi jooksul kujundava hindamise käigus kavandab õpetaja koostöös 

õpilastega õppimise eesmärke ja teed ning annab õppijale tagasisidet, mis toetab 

õppija õpiväljundite saavutamist. Kujundavat hindamist väljendatakse üldjuhul 

sõnaliselt ja selle eesmärk on suunata õppeprotsessi enne kokkuvõtvat hindamist.  

4) Põhikooli 1.klassis kasutatakse õpilase hindamise kirjeldavaid sõnalisi 

hinnanguid, millel puudub numbriline ekvivalent. Sõnaline hinnang toetub 

ainekavades iga õpitulemuse kohta koostatud õpiväljundi hindamise 

kriteeriumitele, mis on väljendatud erinevatel tasanditel.  

5) Põhikooli 2.-9. klassides õpilasi hinnatakse numbriliselt viiepallisüsteemis 

üldjuhul õppeteema lõppedes. Õpilase ainealaseid teadmisi ja oskusi hindamiseks 

võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas ainekavas toodud oodatavate 

õpiväljundiga ja tema õppele püstitatud eesmärkidega. 

6) Põhikooli 2.-9. klassides hindamine toimub viie palli süsteemis vastavalt 

“Põhikooli riiklikus õppekavas” §21 sätestatule:  



• 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;  

• hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava 

temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad 

üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele;  

• 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;  

• 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;  

• 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.  

7) 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%.  

8) HEV-õpilaste hindamiseks, kes õppivad lihtsustatud, individuaalse õppekava 

alusel või on soovituslik nõustamiskomisjoni otsusel rakendada diferentseeritud 

hindamine võib kasutada järgmist hindamisskaalat : hinne «5» – 90-100%, hinne 

«4» – 75-89%, hinne «3» – 50- 74% , hinne «3» – 35-49% (kui õpitulemust on 

lubatud vähendada nõustamiskomisjoni otsusega), hinne «2» – 20-34%, hinne «1» 

– 0-19%.  



9) Aineõpetaja kajastab oma hindamise põhimõtteid ainekaartides ning tutvustab 

õpilastele õppeaasta alguses. Iga trimestri alguses teavitab aineõpetaja 

eelseisvast hindelisest tööst, nende läbiviimise ajast ning sisust.  

 

10) Õppeainetes, mis eeldavad erivõimetel põhinevaid oskusi (kehaline kasvatus, 

muusika, kunst, tööõpetus), ei eelistata hindamisel andekust, vaid õpilaste 

püüdlikkust, osalemist õppeprotsessis ja teoreetilisi teadmisi.  

(2) Kontrolltööde korraldamise põhimõtted ja hinnetest teavitamine  

1) Õpilane ja lapsevanem jälgivad õpilase hindeid ja sõnalist tagasisidet e-

päevikust.  

2) Õppepäevas võib olla üks kontrolltöö ja õppenädalas kolm kontrolltööd kui 

osapooled ei lepi kokku teisiti. Kontrolltöid ei viida läbi esmaspäeviti ja reedeti, 

välja arvatud juhul, kui õppeaine toimub üks kord nädalas just nendel päevadel. 

Kontrolltöö on ulatuslik materjal, mis hõlmab mitme tunni, peatüki või aineosa 

kontrolli.  

3) Kontrolltöö peab olema ette planeeritud ja osapoolte vahel kokku lepitud 

vähemalt 5 õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. Kavandatud kontrolltöö aeg 

fikseeritakse Stuudiumi kontrolltööde graafikus hiljemalt 5 päeva enne, kus ka 

kirjutatakse kontrolltöö teema. 

4) Kontrolltöid ja hindelisi töid ei viiada läbi viimasel trimestri nädalal. 

 

(3) Käitumise ja hoolsuse hindamine  

1) Käitumise ja hoolsuse hindamise eesmärk on suunata õpilast järgima 

üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme, täitma kooli ja õpilaskodu kodukorra 

nõudeid ning motiveerida õpilast hoolikalt täitma õppeülesandeid.  

2) Põhikoolis hinnatakse käitumist ja hoolsust kolm korda õppeaastas.  

3) Käitumishinde panemisel lähtutakse kooli kodukorra reeglitest, üldtunnustatud 

käitumis- ja kõlblusnormidest ning põhjuseta puudutud ja hilinetud tundide 

arvust.  



4) Hoolsushinde panemisel lähtutakse õpilase suhtumisest õppetöösse, 

distsiplineeritusest, püüdlikkusest ja järjekindlusest õppeülesannete ja endale 

võetud kohustuste täitmisel koolis.  

(4) Järelvastamine ja hinnete parandamine  

1) Kui õpilane soovib täiendada teadmisi ja parendada oma õpitulemusi on tal 

õigus üks kord 10 tööpäeva jooksul peale hinde teadasaamist (parandada oma 

hindeid kokkulepitud õpetajaga ajal. 

2) Kui kahe nädala jooksul on sooritamata kohustuslik töö mõjuva põhjuseta, on 

vastamata jäetud teemad või õpetajale pole erandolukorrast teada antud, 

muutub e-päevikus märge „!” hindeks „1”.  

3) Kui õpilane puudus tervislikel põhjustel koolist rohkem kui 10 tööpäeva, ei pea 

ta sooritama kohustuslikuid kontrolltöid, mis toimusid tema puudumise ajal. 

4) Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine 

õpilase poolt, hinnatakse vastavat suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist 

tööd hindega „nõrk“, mida ei saa järele vastata.  

(5) Kokkuvõttev hindamine  

1) Kokkuvõttev trimestrihinne pannakse välja trimestri jooksul saadud hinnete 

alusel.  

2) Trimestrihinde väljapanekul arvestab õpetaja kõiki trimestri jooksul saadud 

hindeid, hinnete osakaal on võrdne.  

Trimestri hinne väljapanemisel arvestatakse järgmise skaala alusel: 

Trimestri hinne Keskimine % 

5 5 – 4,5 100% - 90% 

4 4,4 - 3,7 88% - 74% 

3 3,6 - 2,5 72% - 50% 

2 2,4 - 1 48% - 20% 

1 0,9 - 0 18% - 0% 

 



3) Kui õpilane sai trimestri hindeks “mittehinnatud”, “nõrk” või “puudulik” on tal 

võimalus 10  päeva jooksul pärast uue trimestri algust see hinne ära parandada. 

4) Õppeaine aastahinne pannakse välja trimestrite hinnete alusel.  

5) Kui õppeaine trimestrihinne on jäänud välja panemata ja õpilane ei ole 

kasutanud võimalust järele vastata, loetakse aastahinde väljapanekul antud aines 

omandatud teadmised ja oskused vastavaks hindele „nõrk“.  

6) 9. klassi õpilasele pannakse aastahinded välja enne lõpueksamite toimumist, 

välja arvatud õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle. 

(6) Täiendav õppetöö ja klassikursuse kordamine 

1) Õpilasega, kelle trimestrihinne on „puudulik” või „nõrk”, viiakse läbi 

arenguvestlus ja koostatakse selles aines individuaalne õppekava või määratakse 

mõni muu tugisüsteem.  

2) Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt 

trimestrihinnetest tuleks välja panna aastahinne «puudulik» või «nõrk». Täiendav 

õppetöö viiakse läbi pärast õppeperioodi lõppu. Täiendava õppetöö raames 

täidab õpilane õpetaja vahetul juhendamisel spetsiaalseid õppeülesandeid. 

Täiendava õppetöö tulemusi kontrollitakse ja hinnatakse. Aastahinne pannakse 

välja pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö tulemusi.  

3) Õppenõukogu otsusega võib jätta õpilane klassikursust kordama, kui tal 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 individuaalset 

õppekava või muid koolis rakendavaid tugisüsteeme. Õppenõukogu kaasab otsust 

tehes õpilase või tema seadusliku esindaja ning kuulab ära tema arvamuse.  

4) Täiendavale õppetööle jäetakse õpilane pärast õppeperioodi lõppu 

õppenõukogu otsusega määratud ajaks kuni 30. augustini.  

 (7) Hinde ja hinnangute vaidlustamine 

1) Õpilasel ja tema seaduslikul esindajal on õigus hinded või hinnangud 

vaidlustada kümne päeva jooksul pärast hinde teadasaamist, esitades kooli 

direktorile kirjalikult vastava taotluse koos põhjendustega.  



2) Hinde vaidlustamise korral teeb kooli direktor otsuse ja teavitab sellest taotluse 

esitajat kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast alates. 

 

2. Muudatused tunnijaotusplaanis   

 

Seoses pilootprojektis “Professionaalne eesti keele õpetaja põhikoolis” 

osalemisega on muudetud tunnijaotusplaan 1.b, 2.b ja 2.c klassides (lisatud 2 t 

eesti keelt). 

Ained  Tundide arv nädalas 

 1.klass 2.klass 
Eesti keel teise keelena 2+2 2+2 

Vene keel 6 6 

Matemaatika 3 4 
Loodusõpetus 1 1 (eesti keeles) 

Inimeseõpetus  1 (eesti keeles) 
Muusika 2 2 

Kunst ja tööõpetus 3 (eesti keeles) 3 (eesti keeles) 
Kehaline kasvatus 3 (eesti keeles) 3 (eesti keeles) 

Kokku 22 (10t. eesti keeles) 24 (12t. eesti 
keeles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Valikainete tunnijaotusplaani muudatused HEV-õpilaste klassides 

 

 4d (2.kl+4.kl)  
 õppeaine Tundide arv 

1 Eesti keel 3  

2 Vene keel 6 
3 Inglise keel 2                      (2. Kl 

valikaine) 
4 Matemaatika 4 

5 Loodusõpetus 2 
6 Inimeseõpetus 1 

7 muusika 2 

8 Kunst ja tööõpetus 2 
9 Kehaline kasvatus 3 
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 6d  
1 Eesti keel 3 

2 Vene keel 6 

3 Matemaatika 5 
4 Loodusõpetus 2 

5 Ajalugu/inimeseõpetus 2 
6 Ühiskonnaõpetus 1 

7 Muusika 1 

8 Kunst 1 
9 Tööõpetus 4 

10 Kehaline kasvatus 2 
11 Inglise keel 3 
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