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Tallinna Nõmme Põhikooli hindamisjuhend 

 

Hindamine 

 

  (1) 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. 

  (2) Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe 

analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. 

Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Hindamine 

on õpetamise ja õppimise lahutamatu osa. 

  (3) Kool annab õpilasele ja piiratud teovõimega õpilase puhul ka vanemale kirjalikku 

tagasisidet õpilase käitumise (sealhulgas hoolsuse) kohta vähemalt kaks korda õppeaastas 

kooli õppekavas kehtestatud korras. 

  (4) Õpilasel on õigus saada teavet hindamise korralduse ning saadud hinnete ja hinnangute 

kohta. Õpilasel on õigus teada, milline hinne või hinnang on aluseks kokkuvõtvale hindele ja 

hinnangule. Hindamise korraldus ning õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest 

teavitamise kord sätestatakse kooli kodukorras ning hinnete ja hinnangute vaidlustamise kord 

sätestatakse kooli õppekavas. 

  (5) Nõuded õpilase käitumisele esitatakse põhikooli kodukorras. 

 

Hindamisest teavitamine 

 

1. Õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtted ja kord on kättesaadav lapsevanemale, 

õpilasele ja õpilasele kooli kodulehel. Hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavad õpilastele 

klassijuhatajad ja aineõpetajad. Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda 

tutvustab õpilastele klassijuhataja.  

Õpilasel on õigus saada õpetajatelt teavet oma hinnete kohta.  

Lapsevanemal on õigus saada teavet õpilase teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtete ja 

korra kohta ning saada teada oma lapse hindeid või tema teadmistele ja oskustele antud 

hinnanguid E-kooli keskkonnas, süsteemiga mitteühinenud vanematel hinnetelehe kaudu. 

Vähemalt kord õppeveerandi jooksul (mitte hiljem, kui kolm nädalat enne õppeveerandi 

lõppu) saadab klassijuhataja lapsevanemale hinnetelehe. 

 

Hindamine 

 

Õpilase teadmisi ja oskusi hindab õpetaja õpilase suuliste vastuste, kirjalike ja praktiliste 

tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste vastavust õppekavas 

esitatud nõuetele. 

Esimeses klassis hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi alates teisest poolaastast. Esimesel 

poolaastal kasutatakse hinnete asemel suulisi ja kirjalikke sõnalisi hinnanguid. 



Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis. Jooksval hindamisel 

võib kasutada ka plusse ja miinuseid ning märki X. 

 

 

Teadmiste ja oskuste hindamine kui kokkuvõtvate hinnete alus 

 

  (1) 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. 

  (2) Hindamisel viie palli süsteemis: 

  1) 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; 

  2) hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks 

olevatele taotletavatele õpitulemustele; 

  3) 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; 

  4) 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; 

  5) 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. 

  (3) 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%. 

  (4) Põhikool võib viie palli süsteemi asemel kasutada koolisiseselt teistsugust hindesüsteemi. 

Kasutatav hindesüsteem ja hinnete viie palli süsteemi teisendamise põhimõtted sätestatakse 

kooli õppekavas. Õpilase koolist lahkumisel teisendatakse selle õppeaasta kokkuvõtvad 

hinded ja käimasoleva õppeveerandi jooksul saadud hinded viie palli süsteemi. 

  (5) Põhikooli I ja II kooliastmel võib õpilase hindamisel kasutada kirjeldavaid sõnalisi 

hinnanguid, millel puudub numbriline ekvivalent. Kirjeldavate sõnaliste hinnangute 

kasutamine koolis sätestatakse kooli õppekavas. Õpilase koolist lahkumisel või hiljemalt 

II kooliastme lõpul tuleb jooksva õppeaasta sõnalised hinnangud, mis on aluseks õpilase 

järgmisse klassi üleviimisel, teisendada lõikes 2 sätestatud hindeskaalasse. 

  (6) Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib 

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

hinnata hindega „nõrk”, kui see on ette nähtud kooli õppekavas. 

  (7) 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. Järelevastamise ja järeltööde 

sooritamise kord sätestatakse kooli õppekavas. 

 

  



Hindamise korraldus 

 

Õppeveerandi või poolaasta algul teeb õpetaja õpilastele teatavaks õppeaine nõutavad 

teadmised ja oskused, nende kontrollimise aja ja vormi.  

Õppeveerandi või poolaasta algul teeb õpetaja õpilastele teatavaks õpetaja kehtestatud korra 

kokkuvõtvate hinnete kujunemise kohta. 

Õppeveerandi (või poolaasta) õpitulemuste omandamist kontrollivate kirjalike tööde 

(kontrolltööd) aeg kavandatakse kooskõlastatult teiste õppeainete õpetajatega. Kontrolltöö 

tegemise aja märgib aineõpetaja E-koolis vastavasse tabelisse vähemalt üks nädal enne töö 

toimumist. 

Põhikooli 8. klassi õpilastele viiakse läbi üleminekueksam ühes õppeaines, mille valib kool ja 

teatab õpilastele teise õppeveerandi alguseks. Eksami nõuded, läbiviimise tingimused ja kord 

määratakse kooli õppekavas. Üleminekueksam viiakse läbi aineõpetajate poolt koostatud ja 

direktori kinnitatud materjalidega. 

Õpilast, kes õpib individuaalse õppekava järgi, hinnatakse vastavalt individuaalses õppekavas 

ettenähtud hindamise korrale. Individuaalse õppekava järgi õppiva õpilase tööle Tallinna 

Nõmme Põhikoolis märget “Hinnatud individuaalse õppekava alusel” ei tehta. 

 

 

Kokkuvõtvad hinded ja järgmisse klassi üleviimine 

 

  (1) Kokkuvõttev hindamine on hinnete koondamine poolaastahinneteks ning 

poolaastahinnete koondamine aastahinneteks. 

  (2) Põhikool võib tõsta hinnete koondamise sagedust ning kasutada poolaastahinnete asemel 

näiteks veerandihindeid või trimestrihindeid. Sellisel juhul kohaldatakse poolaastahinnete 

asemel kasutatavatele kokkuvõtvatele hinnetele käesolevas paragrahvis poolaastahinnete 

kohta sätestatut. 

  (3) Kokkuvõtva hindamisena mõistetakse ka teadmiste ja oskuste tõendamist juhul, kui kool 

vastavalt § 15 lõikele 9 arvestab kooli õppekava välist õppimist või tegevust koolis õpetatava 

osana. 

  (4) Õpilast ja piiratud teovõimega õpilase puhul ka vanemat teavitatakse kokkuvõtvatest 

hinnetest. 

  (5) I ja II kooliastmes võib kokkuvõtva hindamisena kasutada vähemalt kaks korda 

õppeaastas toimuvat kirjeldavate sõnaliste kokkuvõtvate hinnangute andmist, millel ei pea 

olema numbrilist ekvivalenti. Kokkuvõtvas hinnangus peab selgelt kajastuma, kuivõrd 

taotletud õpitulemused on saavutatud. 

  (6) Kui õppeaine poolaastahinne või -hinnang on jäänud andmata ja õpilane ei ole kasutanud 

võimalust järele vastata, hinnatakse aastahinde või -hinnangu väljapanekul vastaval poolaastal 

omandatud teadmised ja oskused vastavaks hindele „nõrk” või antakse tulemustele 

samaväärne sõnaline hinnang. 

  (7) Õpilasele, kelle poolaastahinne 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, 

parandusõpe jm) vastavalt kooli õppekavas sätestatule, et aidata omandada nõutavad 

teadmised ja oskused. 

  (8) Poolaastahinnete või -hinnangute alusel otsustab õppenõukogu, kas viia õpilane 

järgmisse klassi, jätta täiendavale õppetööle või klassikursust kordama. Õpilaste järgmisse 

klassi üleviimise otsus tehakse enne viimase õppeveerandi lõppu. 

 



  (9) Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt poolaastahinnetest 

või -hinnangutest tuleks välja panna aastahinne „puudulik” või „nõrk” või anda samaväärne 

sõnaline hinnang. Täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu enne viimase 

õppeveerandi lõppu. Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul juhendamisel 

spetsiaalseid õppeülesandeid, et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. 

Täiendav õppetöö viiakse läbi pärast viimase õppeveerandi lõppu. Aastahinne või -hinnang 

pannakse välja pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades selle tulemusi. 

  (10) Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib erandjuhul jätta 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. 

  (11) Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib jätta klassikursust kordama 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. 

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

arvatud õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle. 

  (13) Lõigetes 8 ja 12 sätestatud tähtaegu ei kohaldata õpilase suhtes, kellele on koostatud 

individuaalne õppekava, kus on ette nähtud erisused järgmisse klassi üleviimise ajas. 

 

 

 

Järelevastamine või järeltööde korraldamine  

 

Välja panemata veerandihinde järele tegemiseks on õpilasel aega kolm nädalat arvestades 

uue õppeveerandi esimesest päevast.  

 

Arvestuslike tööde järelevastamiseks on õpilasel aega kaks nädalat alates päevast, mil 

õpilane hinde teada sai. Kokkuvõtva hindamise juures arvestatakse mõlemat hinnet. 

Konsultatsioonid ja järelvastamine või järeltööde tegemine toimub õpetaja määratud ajal, mis 

on kinnitatud õppealajuhataja poolt.   

 

Kokkuvõttev hindamine 
Kokkuvõttev hinne on õppeaine õppeveerandi-, poolaasta- ja aastahinne. 

Kui õpilane jäetakse täiendavale õppetööle, pannakse õppeaine aastahinne välja pärast 

täiendava õppetöö lõppu arvestades täiendava õppetöö tulemusi.  

Kui õppeveerandi - või poolaastahinne on jäänud välja panemata ja õpilane ei ole 

kasutanud võimalust järele vastata, arvestatakse aastahinde väljapanekul, et õpilase vastaval 

õppeveerandil või poolaastal omandatud teadmised ja oskused vastavad hindele “1”. 

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

õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle.  

  
 

 

 

 


