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MUUGA PÕHIKOOLI HINDAMISJUHEND

I ÜLDSÄTTED
1.1. Käesoleva korra aluseks on Eesti Vabariigi Riigikogu poolt 09.06.2010 vastu võetud 
“Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus”, Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011 määrus nr
1 “Põhikooli riiklik õppekava”, millega sätestatakse põhikooli õpilaste hindamise, 
täiendavale õppele jätmise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama 
jätmise üldised tingimused ja kord.
1.2. Kui õpilasele on vastavalt riiklikule õppekavale koostatud individuaalne õppekava, 
arvestatakse hindamisel individuaalses õppekavas sätestatud erisusi.
1.3. Õpilasele, kellele on nõustamiskomisjoni otsusega määratud LÕK õpe, koostab kool 
lihtsustatud riikliku õppekava alusel õppekava ning hindamisel arvestatakse sellele     
vastavate erisustega.
 
2. HINDAMISE EESMÄRK ON:
2.1. toetada õpilase arengut;
2.2. anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta;
2.3. innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;
2.4. suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise
haridustee valikul;
2.5. olla aluseks õpetaja tegevusele õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;
2.6. anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemi-
seks.
3. HINDAMINE (mõisted)
3.1. Kokkuvõttev hindamine on hindamine, mille abil antakse infot, kas ja kui hästi on 
ainekavas toodud õpitulemused omandatud. Kokkuvõtva hindamise tulemust väljendatakse 
numbri kujul või sõnaliselt. 
3.2. Kokkuvõttev hinne on õppeaine veerandi,poolaasta ja aastahinne.
3.3. Kokkuvõttev hinne kujuneb veerandi jooksul saadud hinnetest. 
3.4. Tasemetöö/eksam - õppeaasta või kooliastme õppeteemade õpitulemuste omandatust 
kontrolliv õpiülesanne. 
3.5.  Kontrolltöö – õppeteema õpitulemuste omandatust kontrolliv õpiülesanne.
3.6. Tunnikontroll – õppetunni või õppeteema osade õpitulemuste omandatust kontrolliv 
õpiülesanne.
3.7. Protsessihinne – hinne, mis väljendab lühikese ajaperioodi (tunni) jooksul
omandatud õppematerjali taset.
3.8. Tsükliõppe hinne – hinne, mis väljendab teatud ajaperioodi jooksul omandatud 
õppematerjali taset.

4. HINDAMISE KORRALDUS JA HINDAMISEST TEAVITAMINE

4.1. Hindamise korraldus ning õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord
tuleneb Muuga Põhikooli kodukorrast. 
4.2. Hindamise tingimused ja kord avalikustatakse kooli kodulehel. 
4.3. Õppeaasta alguses teeb aineõpetaja õpilasele teatavaks õppeaine hindamise tingimused ja 
korra. Käitumise ja hoolsuse hindamise tingimused ja korra teeb õpilasele teatavaks õppeaasta
alguses klassijuhataja. Klassi- või aineõpetaja lähtub õpilase teavitamisel kooli õppekavast ja 
kodukorrast.



4.4. Õpilasel või tema vanemal on õigus saada koolilt teavet hinnete kohta. Õpilasel on õigus 
teada, milline hinne või hinnang on aluseks kokkuvõtvale hindele ja hinnangule.
4.5. Õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamise tingimusi ja korda tutvustatakse vajadusel
õpilaste vanematele lastevanemate koosolekul, erandjuhul ka individuaalselt.
4.6. Jooksvad hinded tehakse teatavaks:
4.6.1. põhikooli õpilasele ja tema vanemale e-kooli või õpilase õpilaspäeviku kaudu;
4.6.2 õpilast või vanemat teavitatakse õpilase jooksvatest hinnetest e-kooli kirjaliku väljavõtte
(hinnetelehe) kaudu. 
4.7. Kokkuvõtvad hinded tehakse teatavaks:
4.7.1. põhikooli õpilasele ja tema vanemale veerandi ja õppeaasta lõpus e-kooli ja tunnistuse 
kaudu.

5. HINDAMISE ALUSED

5.1. Õpilase teadmisi, oskusi ja vilumusi hindab vastava õppeaine õpetaja õpilase suuliste 
vastuste (esituste), kirjalike ja praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades 
õpilase teadmiste ja oskuste vastavust õppekavas esitatud nõuetele.
5.2. Õpilase käitumist ja hoolsust jälgitakse kogu õppepäeva vältel ning antakse vajadusel 
õpilasele vastavat tagasisidet, et toetada õpilase käitumise, hoiakute ja väärtushinnangute 
kujunemist. Käitumise ja hoolsuse hindamisel lähtutakse kooli õppekava ning kooli kodukorra
nõuetest.
5.3. Veerandi algul teeb vastava õppeaine õpetaja õpilastele teatavaks õppeaine nõutavad 
teadmised ja oskused, nende hindamise kriteeriumid, aja ja vormi.
5.4. Veerandi õpitulemuste omandamist kontrollivate kirjalike tööde (kontrolltööde) aeg 
kavandatakse kooskõlastatult klassiga ja fikseeritakse e-koolis vähemalt kuni 10 päeva varem.
Põhikoolis võib üldjuhul ühel päeval toimuda kuni 2 kontrolltööd. Päeva jooksul toimuvate 
tunnikontrollide arv pole määratletud.
5.5. Õpilaste teadmiste ja oskuste omandamise kontrollimiseks viib kool läbi tasemetöid, mille
läbiviimise korraldus, aine, klass ja aeg on määratud õppeaasta õppetöö korralduses.

6. TEADMISTE JA OSKUSTE HINDAMINE KUI KOKKUVÕTVATE HINNETE ALUS

6.1. Riikliku õppekava oodatavad õpitulemused on määratud põhikoolis tasemel „hea“.
6.2. Õpilase ainealaseid teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas ainekavas 
toodud oodatavate õpitulemustega ja tema õppele püstitatud eesmärkidega. Ainealaseid 
teadmisi ja oskusi võib hinnata nii õppe käigus kui ka õppeteema lõppedes. Õpilaste teadmisi 
ja oskusi kontrollitakse kolmel tasemel: teadmine, rakendamine, arutlemine.

6.3. Hindamise aluseks olevad hindamiskriteeriumid on määratletud ainekavades.
6.4. Hindamise tulemusi võib väljendada numbriliste hinnetega viie palli süsteemis, esimese 
klassis kirjalike sõnaliste hinnangutega:
6.4.1. 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. Kui õpitulemuse 
hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «5», kui õpilane on 
saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.
6.4.2. Hindega «4» («hea») hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks 
olevatele taotletavatele õpitulemustele. Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse 
punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «4», kui õpilane on saanud 75–89% 
maksimaalselt võimalikust punktide arvust.
6.4.3. Hindega «3» («rahuldav») hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks 
olevatele taotletavatele õpitulemustele, kuid esineb puudusi ja vigu. Kui õpitulemuse 



hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «3», kui õpilane on 
saanud 50–74% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.
6.4.4. Hindega «2» («puudulik») hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemustes esineb olulisi puudusi. Kui 
õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «2», kui 
õpilane on saanud 20–49% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.
6.4.5. Hindega «1» («nõrk») hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika  
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemustes esineb olulisi puudusi ja areng 
puudub. Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust 
hindega «1», kui õpilane on saanud 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.
6.5. Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib
 kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle
 tulemust hinnata hindega „nõrk”.  
6.6. Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle 
tulemust on hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” või on hinne jäänud panemata, antakse 
õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks
10 koolipäeva. Järelvastamisel saadud hinne märgitakse e-päevikusse kaldkriipsuga. 
Kokkuvõtval hindamisel arvestatakse järelvastamisel saadud hinnet.
6.7 Tegemata kodune töö märgitakse e-kooli päevikus kollase K ja see töö tuleb esitada 
järgmiseks ainetunniks. 
6.8. 5.-9. klassini on eesti keel ja kirjandus eraldi õppeained ning mõlemat ainet
hinnatakse eraldi.
6.9. Arvutiõpetust hinnatakse 5. ja 8. klassis. 

7. KOKKUVÕTTEV HINDAMINE PÕHIKOOLIS

7.1. Veerandi hinne pannakse välja veerandi lõpul antud veerandi jooksul saadud hinnete 
alusel, aineõpetajal on õigus tähtsustada kontrolltööde tulemusi. 
7.2. Aastahinne pannakse välja antud õppeaasta jooksul saadud veerandi hinnete alusel.
7.3. Kui õpilane jäetakse täiendavale õppetööle, pannakse õppeaine aastahinne välja pärast 
täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö tulemusi. 
7.4. Õppeaines, mida õpitakse ühe nädalatunniga, võib hinde välja panna poolaasta lõpus. 
7.5. Õpilasele, kelle veerandi hinne on «puudulik» või «nõrk», kellele on antud samaväärne 
sõnaline hinnang või on jäetud hinne välja panemata, koostatakse selles õppeaines 
individuaalne õppekava või määratakse mõni muu tugisüsteem (nt logopeediline abi, õpiabi, 
täiendavad konsultatsioonid jm). Õpiabirühma suunab õpilase  klassijuhataja aineõpetajate 
ettepanekul, vastavatest abinõudest teavitatakse õpilase vanemaid kirjalikult.
7.6. Veerandi hindega “puudulik” või “nõrk” 2.-9.klassi õpilastele koostatakse individuaalne 
õppekava või määratakse mõni muu tugisüsteem. 
7.7. Kui õppeaine veerandi hinne on jäänud välja panemata ja õpilane ei ole kasutanud 
võimalust järele vastata, loetakse aastahinde väljapanekul antud veerandi vältel omandatud 
teadmised ja oskused vastavaks hindele «nõrk».
7.8. 9. klassi õpilasele pannakse aastahinded välja enne lõpueksamite toimumist, välja 
arvatud õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle.
7.9. Käesoleva korra punktis 7. 8 sätestatud tähtaega ei kohaldata õpilase suhtes, 
kellele on koostatud individuaalne õppekava, kus on ette nähtud erisused järgmisse 
klassi üleviimise ajas.

8. PÕHIKOOLI ÕPILASE TÄIENDAVALE ÕPPELE JA KLASSIKURSUST   KORDAMA
JÄTMINE

8.1. Veerandi hinnete või -hinnangute alusel otsustab enne õppeperioodi lõppu
õppenõukogu, kas viia põhikooli õpilane järgmisse klassi, jätta täiendavale 



õppetööle või klassikursust kordama.
8.2. Põhikooli õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt 
veerandi hinnetest või -hinnangutest tuleks välja panna aastahinne „puudulik” või 
„nõrk” või samaväärne sõnaline 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. Täiendav õppetöö
viiakse läbi üldjuhul õppeperioodi lõpus. Aastahinne või -hinnang pannakse välja 
pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö tulemusi.
8.3. Täiendav õppetöö toimub üldjuhul kahe nädala jooksul pärast õppeperioodi lõppu 
 kestusega kuni 5 õppetundi päevas. 
8.4. Aineõpetaja koostab õpilasele täiendava õppetöö plaani ja esitab selle
direktorile õppeperioodi viimasel päeval. Täiendava õppe sisust ja kestusest
teavitatakse lapsevanemat kirjalikult.
8.5. Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib erandjuhul jätta põhikooli õpilase
klassikursust kordama, kui õpilasel on kolmes või enamas õppeaines aastahinne 
„puudulik” või „nõrk” 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.
8.6. Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib jätta klassikursust kordama põhikooli
õpilase, kellel on põhjendamata puudumiste tõttu kolmes või enamas õppeaines
aastahinne „puudulik” või „nõrk” või samaväärne sõnaline hinnang. Õppenõukogu
kaasab otsust tehes õpilase või tema seadusliku esindaja ning kuulab ära tema 
arvamuse.

9. ÕPILASE JÄRGMISSE KLASSI ÜLEVIIMINE

9.1. Järgmisse klassi viiakse üle põhikooli õpilane, keda ei jäeta täiendavale 
õppetööle või klassikursust kordama, õppenõukogu otsuse alusel enne
õppeperioodi lõppu vähemalt rahuldavate õpitulemustega. Põhikooli õpilane, kes jäeti 
täiendavale õppetööle, kuid keda ei jäeta klassikursust kordama, viiakse järgmisse klassi üle 
hiljemalt 30. augustiks.
9.2. Käesoleva korra punktis 9.1. sätestatud tähtaega ei kohaldata õpilase suhtes, 
kellele on koostatud individuaalne õppekava, kus on ette nähtud erisused
järgmisse klassi üleviimise ajas.
10. PÕHIKOOLI LÕPETAMINE
10.1. 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
ning ühe eksami omal valikul.
10.2. Põhikooli lõpetanuks võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse
alusel ja õppenõukogu otsusega pidada ning põhikooli lõputunnistuse anda
õpilasele:
10.2.1. kellel on üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne;
10.2.2. kellel on kahes õppeaines kummaski üks nõrk või puudulik eksamihinne või 
õppeaine viimane aastahinne.
10.3. 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 vastavalt „Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse” § 30 lõike 2 alusel haridus- ja teadusministri määrusega 
kehtestatud lõpueksamite korraldamise tingimustele ja korrale.

11. KÄITUMISE JA HOOLSUSE HINDAMISE PÕHIMÕTTED

11.1.  Muuga Põhikoolis hinnatakse õpilase käitumist ja hoolsust. 
11.2. Käitumist ja hoolsust hindab klassijuhataja koostöös aineõpetajatega ja see
märgitakse tunnistusele.
11.3. Käitumist ja hoolsust hinnatakse hinnetega «eeskujulik», «hea», «rahuldav» ja
«mitterahuldav». 

12. KÄITUMISE HINDAMINE

12.1. Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- 
ja kõlblusnormide järgimine koolis ja kooli õppe-kasvatustööga seotud üritustel. Hindamine 
toimub veerandi lõpus. 
12.2 Käitumishindega „eeskujulik“ hinnatakse õpilast, kes arvestab alati kaasinimestega, on 
igas olukorras viisakas, täidab järjekindlalt kooli kodukorra nõudeid, on kujundanud 
õppeperioodi jooksul klassi ja kooli head mainet ega ole põhjuseta hilinenud ega puudunud. 
Puuduvad märkused käitumise ning tunnikorra rikkumise kohta.
12.3 Käitumishindega „hea“ hinnatakse õpilast, kes arvestab kaasinimestega, on viisakas, 
täidab kooli kodukorra nõudeid ega kahjusta kooli mainet ning kellel ei ole veerandi jooksul 
olnud rohkem kui üks põhjuseta puudutud õppetund. Eksimise korral tunnistab kohe oma 
viga. Õpilasel on kuni 2 märkust käitumise ning tunnikorra rikkumise kohta.
12.4. Käitumishindega “rahuldav” hinnatakse õpilast, kes vajab koostöös pedagoogidega ja 
lapsevanemate tähelepanu ja suunamist, täidab kooli kodukorda, tunnistab oma eksimusi, 
puudub või hilineb põhjuseta. Õpilasel on 3-5 märkust käitumise ning tunnikorra rikkumise 
kohta.
12.5. Käitumishindega “mitterahuldav” hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra 
nõudeid (6 ja enam märkust käitumise ning tunnikorra rikkumise kohta), ei allu õpetajate 
nõudmistele. Õpilase käitumise võib hinnata „mitterahuldavaks“  ka ebakõlbelise käitumise 
eest või kui ta puudub põhjuseta rohkem kui 10 tundi veerandis.

13.  HOOLSUSE HINDAMINE 

13.1. Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse, tema 
kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel. Hindamine toimub 
veerandi lõpus.
13.2. Hoolsushindega “eeskujulik” hinnatakse õpilast, kes täidab oma ülesandeid alati õigeks 
ajaks ja püüdlikult, hoiab korras oma töökohta ja õppevahendeid ning suhtub õppetöösse 
kohusetundlikult. On hoolas ja iseseisev, ilmutab omaalgatust ja viib alustatud töö lõpuni. 
Puuduvad märkused õppimata jätmise või õppevahendite puudumise kohta.
13.3. Hoolsushindega “hea” hinnatakse õpilast, kes täidab oma ülesandeid korrektselt, on 
õppetöös püüdlik, tema töökoht ja õppevahendid on korras, kui ta ei ole alati järjekindel. 
Õpilasel on kuni 2 märkust õppimata jätmise või õppevahendite puudumise kohta.
13.4. Hoolsushindega „rahuldav“ hinnatakse õpilast, kes ei täida alati oma ülesandeid, kes ei 
õpi võimetekohaselt, kes loodab järelevastamistele ning kelle õppevahendid pole korras ega 
alati kaasas. Õpilasel on 3 – 5 märkust õppimata jätmise või õppevahendite puudumise kohta.



13.5. Hoolsushindega “mitterahuldav” hinnatakse õpilast, kes ei täida õpetaja korraldusi, 
suhtub õppetöösse lohakalt ja vastutustundetult, jätab sageli tegemata kodused ülesanded ja 
kellel puuduvad sageli vajalikud õppevahendid (6 ja enam märkust õppimata jätmise või 
õppevahendite puudumise kohta) või kellel on kahes või enamas õppeaines „mitterahuldav“.

14. HINDE JA HINNANGU VAIDLUSTAMINE
14.1. Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus hindeid ja sõnalisi hinnanguid 
vaidlustada kümne päeva jooksul pärast hinde või hinnangu teada saamist, 
esitades kooli direktorile kirjalikult põhjendatud taotluse.
14.2. Kooli direktor küsib hinde pannud õpetaja käest kirjalikke selgitusi hindamise 
põhimõtete, korra ja hindekriteeriumide kohta ning põhjendust hinde õigsuse ja 
nõuetele vastavuse kohta. Kooli direktor teeb otsuse saadud selgituste alusel ja 
teavitab sellest punktis 14.1. nimetatud taotluse esitajat kirjalikult viie tööpäeva 
jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates.
14.3.Vajaduse korral vaatab punktis 14.1. nimetatud taotluse läbi õppenõukogu, teeb
otsuse ja teavitab sellest taotluse esitajat kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse 
vastuvõtmist.
14.4. Kui õpilane või tema seaduslik esindaja ei ole kooli direktori või õppenõukogu 
otsusega nõus, võib ta pöörduda kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku 
järelevalvet teostava asutuse poole põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses
sätestatud korras. 
14.5. Hinnete ja hinnangute vaidlustamine ning vaidemenetlus toimub „Haldusmenetluse 
seaduses“ § 71 -§ 87 sätestatud kohaselt.

15. EMAKEELE KIRJALIKE TÖÖDE DIFERENTSEERITUD HINDAMINE 
16.1. Õpilastele, kellel esineb püsiv kirjaliku kõne puue ja kes osalevad õpiabitundides
või kellega õpetaja töötab individuaalselt logopeedi nõuannete järgi, saab vastavalt
logopeedi soovitustele kohandada kirjalike tööde diferentseeritud hindamist. 
16.2. Kirjalike tööde diferentseeritud hindamisel arvestatakse kirjutamispuudele 
omaseid spetsiifilisi vigu vealiikide järgi. Ühte liiki vead loetakse üheks veaks.
16.3 Õpilastele, kelle võimed ja õpioskused erinevad oluliselt eakaaslaste omast, 
koostatakse individuaalne õppekava. Individuaalses õppekavas antakse täpsemad
juhised konkreetse õpilase tööde hindamiseks emakeeles.
16.4. Õpilase arvestuslikult hinnatavatele kirjalikele töödele tehakse märge «Hinnatud
diferentseeritult». 

17. SÕNALINE HINDAMINE 1. KLASSIS
17.1. Sõnalise hindamise korral antakse õpilase õpitegevusele ja õpitulemustele 
õppeprotsessi käigus suulisi ja kirjalikke sõnalisi hinnanguid ning
õppeveerandi ja õppeaasta lõpul kirjalikke kokkuvõtvaid sõnalisi hinnanguid.
17.2. Kokkuvõtvad sõnalised hinnangud kirjeldavad õpilase arengut,
õppeprotsessis osalemist, kooliastme pädevuste ja õpioskuste kujunemist ning 
õpitulemusi. Kokkuvõtvates hinnangutes tuuakse esile õpilase edusammud 
ning juhitakse tähelepanu arendamist vajavatele oskustele ning lünkadele
teadmistes. 
17.3. Kokkuvõtvate sõnaliste hinnangute aluseks on klassi õpetajate
tähelepanekud. 
17.4. Sõnalist hindamist kasutatakse 1. klassi õpilaste hindamisel.
17.5. Hinnanguid kasutatakse jooksvalt tunnis ja kirjalikele töödele. Tunnistusel
kirjutatakse õpilase õpitulemused välja, selgitades õpitulemuste 
saavutamise taset. Kirjeldatakse mida ja kuidas õpilane antud õppeaines
oskab. 
18. HINNANGUTE ANDMISE PÕHIMÕTTED 1. KLASSIS



18.1. LUGEMINE
18.1.1.  Hinnang “Väga tubli”  antakse, kui õpilane:

loeb õpitud teksti ladusalt, veatult, selgelt, ilmekalt;
saab aru teksti sisust ja peamõttest;
lahendab teksti põhjal antud ülesandeid õigesti.

18.1.2. Hinnang “Tubli” antakse, kui õpilane:
loeb ladusalt, kuid väheilmekalt; teeb lugemisel üksikuid vigu;
saab aru teksti sisust, kuid küsimustele vastamisel on üksikuid ebatäpsusi;
täidab teksti põhjal antud ülesandeid üksikute vigadega.

18.1.3. Hinnang “Harjuta veel” antakse, kui õpilane:
loeb konarlikult, ilmetult, vigadega;
saab üldjoontes tekstist aru;
täidab loetud tekstil põhinevaid ülesandeid, kuid teeb vigu.

18.1.4. Hinnang “Ei tule veel toime” märgitakse sõnaliselt lahtrisse “Harjuta
veel” juhul, kui õpilane:

ei suuda veel üldse lugeda, ei tunne korralikult kõiki tähti;
seoses eelnevaga ei suuda ka täita loetud tekstil põhinevaid ülesandeid.

18.2. KIRJUTAMINE
18.2.1. Hinnang “Väga tubli” antakse, kui õpilane kirjutab nii, et:

töö on puhas, tähekuju ja tähtede seostamine on õiged, käekiri on loetav;
töö vormistamine on nõuetele vastav.

18.2.2. Hinnang “Tubli” antakse, kui õpilane kirjutab nii, et:
töö on puhas, tähekujude kirjutamisel ja tähtede seostamisel on üksikuid vigu, käekiri 

on loetav;
töö vormistamisel on üksikuid vigu.

18.2.3. Hinnang “Harjuta veel” / „Ole hoolsam“ antakse, kui õpilane kirjutab nii, 
et:

töös pole hoitud puhtust; tähekujude kirjutamisel ja tähtede seostamisel on rohkesti 
vigu, käekiri pole loetav;

töö ei ole vormistatud nõuetekohaselt.
18.3. MATEMAATIKA
18.3.1. Hinnang “Väga tubli” antakse, kui õpilane on omandanud ainekava nõuetest 
lähtuvad õpitulemused kindlalt ja täidab antud ülesanded täpselt.
18.3.2. Hinnang “Tubli” antakse, kui õpilane on omandanud ainekava nõuetest 
lähtuvad õpitulemused ja antud ülesannete täitmisel tuleb üksikuid vigu.
18.3.3. Hinnang “Harjuta veel” antakse, kui õpilane on omandanud osaliselt 
ainekava nõuetest lähtuvad õpitulemused ja antud ülesannete täitmisel teeb 
rohkesti vigu.
18.4. LOODUSÕPETUS JA INIMESEÕPETUS
18.4.1. Hinnang “Väga tubli” antakse, kui õpilane:
tunneb õpitud põhimõisteid;

oskab iseseisvalt seostada õpitut enda, oma pere ja ümbruskonnaga.
18.4.2. Hinnang “Tubli” antakse, kui õpilane:

tunneb enamikku õpitud põhimõisteid;
vajab suunavat abi õpitu seostamisel enda, oma pere ja ümbruskonnaga.

18.4.3.Hinnang “Harjuta veel” antakse, kui õpilane:
teeb palju vigu õpitud põhimõistete kasutamisel;
ei oska seostada õpitut enda, oma pere ja ümbrusega.

18.5. KUNSTIÕPETUS JA TÖÖÕPETUS
18.5.1. Hinnang “Väga tubli” antakse, kui õpilane:

tuleb iseseisvalt toime antud korralduste täitmisega;
oskab kasutada töövahendeid otstarbekalt ja eesmärgipäraselt;
hoiab puhtust töö tegemisel.



18.5.2. Hinnang “Tubli” antakse, kui õpilane:
vajab üksikutel kordadel abi antud korralduste täitmiseks;
oskab kasutada töövahendeid eesmärgipäraselt;
enamasti hoiab puhtust töö tegemisel.

18.5.3. Hinnang “Ole hoolsam” antakse, kui õpilane:
vajab tihti abi antud korralduste täitmiseks;
ei oska töövahendeid eesmärgipäraselt ja otstarbekalt kasutada;
pole hoolas töö tegemisel.

18.6. MUUSIKAÕPETUS
18.6.1.  Hinnang “Väga tubli” antakse, kui õpilane:

liigub ja plaksutab rütmis;
laulab meelsasti;
kuulab muusikat tähelepanelikult.

18.6.2. Hinnang “Tubli” antakse, kui õpilane:
püüab liikuda ja plaksutada rütmis;
laulab meelsasti.

18.6.3. Hinnang “Harjuta veel” antakse, kui õpilane:
ei püüa liikuda ja plaksutada rütmis;
laulab vastumeelselt.

18.7. KEHALINE KASVATUS
18.7.1. Hinnang “Väga tubli” antakse, kui õpilane:

tunneb rõõmu kehalisest liikumisest;
arvestab kaaslastega;
täidab korraldused täpselt.

18.7. 2. Hinnang “Tubli” antakse, kui õpilane:
tunneb rõõmu kehalisest liikumisest;
arvestab kaaslastega;
korralduste täitmisel esineb ebatäpsusi.

18.7.3. Hinnang “Harjuta veel” antakse, kui õpilane:
ei soovi end kehaliselt liigutada;
ei arvesta kaaslastega;
täidab korraldused ebatäpselt;

19.   MEDITSIINILISED NÄIDUSTUSED NING NENDEST TULENEVAD ERINÕUDED 
KEHALISES KASVATUSES
19.1. Õpilane, kellele on meditsiiniliste näidustuste tõttu esitatud erinõudeid, viibib kehalise 
kasvatuse tundides ning osaleb praktilises tegevuses niivõrd, kui tema erivajadused seda 
võimaldavad.
19.2.Tõendi esitab õpilane vabastusperioodi alguses. Erandkorras võib mõjuvatel 
põhjustel tõendi esitada ka hiljem, kuid seda ainult kokkuleppel õpetajaga.
19.3. Õpilasel, kes on pikaajaliselt vabastatud kehalise kasvatuse tundidest,
hinnatakse riiklikus õppekavas ette nähtud spordialade, harjutuste ja mängude
tehnika ja seal sisalduvate sportmängude võistlusreeglite tundmist vastavalt 
ainekavas fikseeritud õpitulemustele. Võimalusel osaleb õpetaja tunnis õpetaja 
abilisena, spordipäevadel kohtunikuna ning spordiüritustel.
19.4 Kehalises kasvatuses hinnatakse II ja III klassi õpilaste puhul püüdlikkust, 
aktiivsust, koostöö valmidust, praktika oskusi.
20. IV KLASSIST ALATES ON HINDAMISE KRITEERIUMID:
20.1. Praktikaoskused (spordialade/liikumisviiside põhivara omandamist).
20.2. Kehaliste võimete areng ( kas tulemused lähevad paremaks).
20.3. Aktiivsus tunnis ja ka tunniväline sportlik tegevus.
21. OSKUSAINETE HINDAMINE (kunst, käsitöö, tööõpetus)
21.1. Hindamisele kuulub:



21.1.1. ainealaste mõistete tundmine;
21.1.2. ainealaste oskuste tundmine;
21.1.3. suulised esitlused;
21.1.4. praktilised tööd;
21.1.5. loov- ja uurimistööd;
21.1.6. praktilisest ja teoreetilisest ülesandest kombineeritud tööd.
21.2. Hindamisel ja hindamismeetodite valikul arvestab õpetaja õpilase arengu ja eri-
päraga ning vajadusel tervisliku seisundiga.
21.3 Õpilase teadmisi ja oskusi hindab oskusi hindab vastava oskusaine õpetaja suuliste 
vastuste(esituste) ja kirjalike tööde( tunnikontrollid, kontrolltööd) eest ning praktiliste (k.a 
loov- ja uurimistööd) tegevuste alusel.
21.4. Õpetajal on õigus hinnata õpilast hea osavõtu eest aineolümpiaadist/ konkursist 
ning arvestada seda hinnet kokkuvõtval hindamisel.
21.5. Kunstiõpetuse hindamisel arvestab õpetaja õpilase püüdlikkust, suhtumist õppe-
ainesse, õppeaine ja klassi eripära, õpilaste vanust, võimeid, arengut, ja teoreetilisi teadmisi 
ning osalemist erinevatel konkurssidel/näitustel.
21.6. Praktiliste tööde hindamisel arvestab õpetaja tulemuste vastavust püstitatud eesmärgile , 
töövõtete ja –vahendite kasutamisoskust ning töö lahendusvariantide originaalsust(loovust).
21.7. Praktiliste tööde valmistamise puhul toimub töö etapiline hindamine.
21.8. Ühe praktilise töö eest, mis kestab kokkulepitud aja, võib saada mitu hinnet
(erinevate oskuste, töövõtete ning tööprotsessi eest), mis kajastavad objektiivselt 
õpilase tööd õppeveerandi/te jooksul.
21.9.Töö lõplik valmimine õpetaja jälgimisel (vähemalt töö õppeveerandis või 
erinevatest töövõtetest kombineeritud töö poolaastas). 
21.10. Hinne kajastab õpilase teadmisi antud aines, oskusi teadmisi rakendada, 
analüüsivõimet, loovust, koostöövalmidust, väljendusoskust, korrektsust, iseseisva töö 
oskust, hinnangute andmise oskust (õpilased hindavad kaasõpilaste ja ka enda töid).
21.11. Kirjalike tööde hindamise aluseks on punktide arv iga õigesti lahendatud ülesande eest,
aluseks hindamisjuhendi punkt 6.4.
21.12. Õpetaja kontrollib ja hindab töövihikuid ja aines kasutatavaid vihikuid. 



22. KUJUNDAV HINDAMINE 
22.1. Kujundava hindamisena mõistetakse õppe kestel toimuvat hindamist, mille 
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. Kujundav hindamine keskendub eelkõige 
õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Tagasiside kirjeldab 
õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning
sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut. 
22.2. Õppetunni või muu õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt, kaaslastelt või 
enesehinnangu abil enamasti suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet 
ja ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja oskuste (sealhulgas üldpädevuste, 
kooliastme õppe- ja kasvatuseesmärkide ja läbivate teemade), ent ka käitumise, 
hoiakute ning väärtushinnangute kohta. 
22.3. Õpilane kaasatakse hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke seada ning 
oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel hinnata ning tõsta tema 
õpimotivatsiooni. 
22.4. Koolipere annab õpilasele igapäevaste tegevuste ja sündmuste vältel 
tagasisidet, et toetada õpilase käitumise, hoiakute ja väärtushinnangute kujunemist. 
Kool reageerib juhtumitele, mis on vastuolus üldtunnustatud väärtuste ning heade tavadega. 
22.5. Õpilase arengut ja toimetulekut tulenevalt õpilase individuaalsest eripärast 
analüüsitakse arenguvestlusel õpilase, vanema või kooli poolt oluliseks 
peetavatest aspektidest (käitumine ja emotsionaalne seisund, hoiakud ja 
väärtushinnangud, motivatsioon, huvid, teadmised ja oskused jm). 
22.6. Arenguvestluse käigus antakse tagasiside õppekava üldpädevuste, kooliastme
õppe- ja kasvatuseesmärkide, läbivate teemade eesmärkide, ainevaldkondade eesmärkide ja
ainealaste õpitulemuste kohta. Arenguvestluse oluline osa on õpilase enesehindamine.


