
Hoolekogu elektroonilise koosoleku protokoll

29.05.2020 nr 41

Algus 28.05 kell12.41- Lõpp 29.05 kell 12.00
Juhatas ja protokollis: Maris Rebel

Osalesid: Margus Kivi, Ilme Õunapuu, Kristi Kiil, Maris Rebel,  Kaie Järvelaid, Õilme 
Salumäe, Merle Rekaya, Raimond Kannik, Malle Tiitson, Aivar Luks.
Puudsid: Terje Nepper, Ave Jõgi, Kristi Sillart, Maris Sannik, Katariina Aulik, Heidi Carolina 
Martinsaari, Victoria Rosing.

KAVAS

Õppekavade muutmise eelnõu kinnitamine. Järgneb:

„Kuressaare Gümnaasiumi õppekavade muutmise eelnõu mai 2020. a

Riiklike õppekavade muudatustega kehtestatakse põhikoolis ja gümnaasiumis hindamisening 
kooli lõpetamise erisused tulenevalt eriolukorrast tingitud õppekorralduse erisustest.
Muudatused õppekavades on seotud meetmega, mis on tingitud COVID-19 haigust
põhjustava viiruse levikuga.
1. PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA üldosa täiendatakse järgmiste punktidega:
Eriolukorrast tingitud erisused hindamisel, loovtööde sooritamisel ja põhikooli
lõpetamisel 2019/2020. õppeaastal 12. märtsist kuni 31. augustini 2020. a.
1. III trimestril ja selle kokkuvõtval hindamisel kasutatakse 1. kooliastmel kirjeldavat
sõnalist hinnangut ja 2.-3. kooliastmel mitteeristavat hindamist
“arvestatud/mittearvestatud“. Käitumist ei hinnata.
2. Õppeainete viimased aastahinded väljendatakse 2.-3. kooliastmes numbriliste
hinnetena (va kunst, muusika, käsitöö/kodundus, tehnoloogiaõpetus, kehaline
kasvatus ja valikained). Loetletud oskus- ja valikainetes rakendatakse mitteeristavat
hindamist „arvestatud/mittearvestatud”.
3. Mitteeristavalt on lubatud aastahindena aineõpetaja ettepanekul (seoses
õppeprotsessi toimumisega vaid II poolaastal) hinnata 8. klassi geograafias.
4. 8. klassi loovtööd hindab mitteeristavalt juhendaja pärast õpilase poolt töö kaitsmist.
Kirjaliku töö nõuetele vastavusega tutvub ja annab vastavat tagasisidet määratud
retsensent-õpetaja.
Loovtööd, mida õpilane ei saa teostada eriolukorrast tulenevalt, põhjendab
juhendaja õppealajuhatajale. Määratakse loovtöö esitamise uus tähtaeg.
5. Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on rahuldavad või
punktis 1.2. nimetatud õppeainetes “arvestatud“ ja sooritanud III kooliastmes



loovtöö.
6. Õppenõukogu otsusel võib õpilase seadusliku esindaja kirjaliku taotluse põhjal anda
põhikooli lõputunnistuse õpilasele, kelle viimane aastahinne on kuni kahes
õppeaines “nõrk” või “puudulik” või punktis 1.2. nimetatud õppeainetes
“mittearvestatud”.
Koostas: Anu Saabas
1. GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA üldosa täiendatakse järgmiste punktidega:
Eriolukorrast tingitud erisused hindamisel, õpilasuurimuse, praktilise töö ja
koolieksami sooritamisel ning gümnaasiumi lõpetamisel 2019/2020. õppeaastal 12.
märtsist kuni 31. augustini 2020. a.
1. Eriolukorra algusest kuni 2019/2020. õppeaasta lõpuni võib hindamisel
kasutada kirjeldavat sõnalist hinnangut, millel puudub numbriline ekvivalent.
2. Kursusehinded väljendatakse üldjuhul numbriliste hinnetena. Kui eriolukorra
ajal on kasutatud kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid, võib aineõpetaja isiklikul
äranägemisel kursusehindena kasutada “arvestatud/mittearvestatud”.
3. Kooliastmehinded väljendatakse üldjuhul numbriliste hinnetena. Kui
eriolukorrast tulenevalt on kõik kooliastmehinde aluseks olevad
kursusehinded väljendatud hinnanguna “arvestatud/mittearvestatud” võib
aineõpetaja isiklikul äranägemisel kooliastmehindena kasutada
“arvestatud/mittearvestatud”.
4. 2019/2020. õppeaastal ei pea õpilane sooritama koolieksamit, varem
sooritatud koolieksamite tulemused kantakse lõputunnistusele.
5. 2019/2020. õppeaastal on gümnaasiumi lõpetajatel võimalus sooritada eesti
keele ja matemaatika riigieksamid, mis ei ole seotud gümnaasiumi
lõpetamisega.
6. Gümnaasiumi lõputunnistus antakse õpilasele, kelle kooliastmehinded on
vähemalt rahuldavad või arvestatud ja kes on esitanud õpilasuurimuse või
praktilise töö.

Koostas: Maidu Varik“

OTSUSTATI

Hoolekogu kinnitab õppekavade muutmise eelnõu ühehäälselt /10 poolt häält.
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