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HINDAMINE ja TUNNUSTAMINE vastavalt eriolukorrale ja distantsõppele  

2019/2020 kevad 

Hindamine III trimestril 

1.- 3. klassis antakse jooksvalt sõnalist kirjalikku ja suulist tagasisidet. 

4.- 9. klassis antakse jooksvalt tagasisidet mitteeristava hindamise kaudu „arvestatud”/ 

„mittearvestatud” (A või MA). Juba eKooli kantud hinded jäävad. 

KOKKUVÕTTEV HINDAMINE 

III trimestri hinde väljapanek 

1.-3. klass: kokkuvõttev trimestri hinnang jääb välja panemata. 

4.- 9. klass: kokkuvõtvalt hinnatakse mitteeristavalt „arvestatud”/ „mittearvestatud” (A ja 

MA). 

Hoolsus ja käitumine jääb välja panemata 1.-9. klassil. 

Aastahinde väljapanek 

1.-3. klass: kokkuvõttev aastahinnang  jääb välja panemata. 

4.-8. klass: aastahinne pannakse välja mitteeristavat hindamist „arvestatud”/ 

„mittearvestatud” (A või MA) kasutades, välja arvatud 7. klassi loodusõpetus, 8. klassi 

inimeseõpetus ja 8. reaalklassi praktiline matemaatika ja praktiline loodusõpetus.*  

9. klassis pannakse numbriline aastahinne välja I ja II trimestri hinnete ja III trimestri 

mitteeristava hindamise põhjal.   

Hoolsus jääb välja panemata aastahindena 1.-9. klassil. 

Käitumine jääb välja panemata aastahindena 1.-8. klassil, 9. klassi käitumishinne 

(„eeskujulik“, „hea“, „rahuldav“, „mitterahuldav“) pannakse välja aastahindena I ja II 

trimestri põhjal. 

*Kasutatakse hindamisel sama juhist nagu 9. klassi puhul. 

Täiendav õppetöö 

Õpilane, kellel I ja II trimestri hinded/hinnangud olid mitterahuldavad, jääb täiendavale 

õppetööle, kui ei sõlmita õpilase ja aineõpetaja vahel eri kokkuleppeid (varasem vastamine 

vm). 

Õpilane, kellel oli üks trimester mitterahuldav hinne ja viimane trimester saab hinnanguks 

„mittearvestatud“ (MA),  jääb täiendavale õppetööle. 
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TUNNUSTAMINE  

I Kiituskiri 

Kiituskirju „Väga hea õppimise eest“ ei anta 1.-8. klassi õpilastele. 

Aine kiituskirja saab 9. klassi õpilane,  kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi ühes või 

mitmes õppeaines. Aine kiituskirja võib saada ka õpilane, kes lõpetab põhikooli kiituskirjaga.  

Kiituskirja saab 9. klassi õpilane, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete 

aastahinded on „5“ („väga hea“) ja käitumine „eeskujulik“ või „hea“.  

II Direktori käskkiri 

„Väga hea õppeedukuse eest“: 

1.-3. klass: tunnistusel I ja II trimestri kõik hinnangud väga head, kehaline kasvatus on 

„arvestatud“ (A) ja III trimester on distantsõpe edukalt läbitud.  

4. klass: tunnistusel kõik I ja II trimestri kokkuvõtvad hinded „5“; kehaline kasvatus, kunst, 

käsitöö ja kodundus/tehnoloogia on „arvestatud“ (A) ja III trimestril on kõik õppeained 

„arvestatud“ (A).  

5.-9. klass: tunnistusel kõik I ja II trimestri kokkuvõtvad hinded „5“, mitteeristavalt 

hinnatavad ained on „arvestatud“ (A) ja III trimestril on kõik õppeained „arvestatud“ (A). 

9. klassis on aasta käitumishinne „eeskujulik“ (E). 

„Hea õppeedukuse eest“: 

1.-3. klass: tunnistusel I ja II trimestri kõik hinnangud väga head ja head ning III trimester on 

distantsõpe läbitud. 

4. klass: tunnistusel kõik I ja II trimestri kokkuvõtvad hinded „4“ ja „5“; kehaline kasvatus, 

kunst, käsitöö ja kodundus/tehnoloogia on „arvestatud“ (A) ning III trimestril on kõik 

õppeained „arvestatud“ (A). 

5.-9. klass: tunnistusel kõik I ja II trimestri kokkuvõtvad hinded „4“ ja „5“;  mitteeristavalt 

hinnatavad ained on „arvestatud“ (A) ja III trimestril on kõik õppeained „arvestatud“ (A). 

9. klassis on aasta käitumishinne „eeskujulik“ (E) või „hea“ (H). 

III Autahvel 

Autahvlile kantakse 1.-8. kl õpilased, kes saavad tunnustatud direktori käskkirjaga „Väga hea 

õppeedukuse eest“. 

*Direktori käskkirjaga tunnustamise ja autahvlile esitamise ettepaneku teeb klassijuhataja. 

 


