KINNITATUD
Kiigemetsa Kooli direktori
27.01.2012.a käskkirjaga nr 1-2/2

Kiigemetsa Kooli lihtsustatud õppe koolieksamite korraldamise
ning põhikooli lõpetamise tingimused ja kord
Võttes aluseks Haridus-ja teadusministri 17.09.2010.a määruse nr 59 „Tasemetööde ning
põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise, koostamise, läbiviimise ja
hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja
riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord“ § 1 p 1, § 7, § 8 (4), (5) ja § 20, §
21, § 22. Määrus kehtestatakse „Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse“ § 30 (2), § 31 (2) ja § 34
(3) alusel.
1. Üldsätted
1.1. Lihtsustatud riikliku õppekava alusel lihtsustatud õppel olev põhikoolilõpetaja sooritab
põhikooli lõpetamisel järgmised koolieksamid:
1.1.1. eesti keele ja kirjanduse eksam;
1.1.2. matemaatikaeksam;
1.1.3. kooli poolt kohustuslike õppeainete hulgast valitud õppeaine eksam. Eksami
õppeaine ja vormi määrab kooli direktor käskkirjaga ning teeb selle
põhikoolilõpetajale ja tema seaduslikule esindajale teatavaks hiljemalt jooksva
õppeaasta 1.veebruariks.
1.2. Põhikooli koolieksam võib olla:
1.2.1. kirjalik;
1.2.2. kirjalik ja suuline;
1.2.3. suuline;
1.2.4. praktiline töö.
2. Lihtsustatud õppe koolieksamite eesmärgid
2.1. Hinnata lihtsustatud õppe riiklikus õppekavas määratletud õpitulemuste saavutatust
eksamiainetes;
2.2. Motiveerida õpilast suhtuma oma õpitulemustesse kohuse- ja vastutustundega;
2.3. Saada tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest;
2.4. Suunata eksami vormi ja sisu kaudu õppeprotsessi.
3. Lihtsustatud õppe koolieksamite ettevalmistamine
3.1. Koolieksamite ajakava kinnitab kooli direktor käskkirjaga III veerandi lõpus.
Eksamiplaan pannakse õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele tutvumiseks välja
vähemalt kaks nädalat enne eksamiperioodi algust.
3.2. Koolieksamite korraldamise ning kooli lõpetamise tingimusi ja korda tutvustab
klassijuhataja õpilastele ja lastevanematele IV veerandil (üldine informeerimine
toimub õppeaasta algul).
3.3. Koolieksamitöö koostab aineõpetaja, arvestades põhihariduse lihtsustatud õppekava
nõudeid. Koolieksami materjalid kinnitab kooli direktor käskkirjaga vähemalt kaks
nädalat enne koolieksamite algust.
3.4. Koolieksami läbiviimisel arvestatakse õpilase individuaalseid teadmisi ja oskusi,
valitakse vastav tegevuse juhendamise tasand.
3.5. Koolieksamite läbiviimiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga hiljemalt kaks
nädalat enne koolieksamite algust vähemalt kolmeliikmelised kooli
eksamikomisjonid.
3.6. Abimaterjalide kasutamise koolieksamil otsustab kooli eksamikomisjon.

4. Lihtsustatud õppe koolieksamite sooritamine
4.1. Koolieksami sooritamine määratud kuupäeval ja kellaajal on kõigile eksamile
lubatud õpilastele kohustuslik.
4.2. Kooli eksamid toimuvad direktori käskkirjaga kinnitatud koolieksami plaani järgi.
4.3. Põhikooli lõpetaja, kes koolieksami ajal haigestub või ei saa sellel osaleda muul
kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel (nt. osalemine võistlustel,
konkurssidel), sooritab põhikooli lõpetamiseks koolieksamid kooli direktori poolt
määratud ajal hiljemalt jooksva õppeaasta 30. juuniks. Õpilase taotlusel võib eksam
toimuda ka pärast 30. juunit, hiljemalt jooksva õppeaasta 25. augustiks.
4.4. Kirjalikke koolieksamitöid säilitatakse koolis kolm aastat.
5. Lihtsustatud õppe koolieksamikomisjon
5.1. Enne koolieksami algust koolieksamikomisjon:
5.1.1. tutvustab eksaminandidele koolieksami toimumise korraldust;
5.1.2. jagab koolieksami ülesanded eksaminandidele;
5.1.3. juhib eksaminandide tähelepanu eksamiülesannete tiitellehel olevatele
juhistele;
5.1.4. hoiatab eksaminande, et koolieksamil kõrvalise abi kasutamisel või
mahakirjutamisel eksamitöö tulemus tunnistatakse kehtetuks.
5.2. Koolieksamikomisjon kindlustab, et eksaminandid:
5.2.1. istuvad eksami ajal ühekaupa;
5.2.2. sooritavad eksami käesoleva korra ja eksamitöö tiitellehel olevate juhiste
kohaselt.
6. Lihtsustatud õppe koolieksamitööde hindamine
6.1. Koolieksamitööde hindamine toimub vastavalt kooli õppekavas kehtestatud
hindamiskriteeriumitele ja eksamitöö hindamisjuhendile.
6.2. Koolieksamitööde hinded märgitakse e-kooli päevikusse vastava õppeaine
leheküljele pärast aastahinnet eri tähistusega E.
6.3. Kui koolieksamikomisjonil tekib hindamisel lahkarvamusi, otsustatakse küsimus
häälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks koolieksamikomisjoni
esimehe
hääl.
Koolieksamikomisjoni
liikmete
eriarvamused
kantakse
hindamisprotokolli.
6.4. Koolieksami hindeks «nõrga» või «puuduliku» saanud põhikoolilõpetaja sooritab
korduseksami hiljemalt 30. juuniks. Eksami toimumise kuupäev määratakse kindlaks
direktori ja õpilase vastastikusel kokkuleppel. Õpilase taotlusel võib eksam toimuda
ka pärast 30. juunit, hiljemalt 25. augustil.
6.5. Koolieksamitega seotud erijuhtumid lahendab õppenõukogu.
6.6. Koolieksami tulemused protokollitakse lisas 1 toodud vormi kohaselt.
7. Täiendav õppetöö ja põhikooli lõpetamine
7.1. Täiendavale õppetööle jäetakse õpilane, kellel on kuni kahes õppeaines puudulik
aastahinne. Täiendava õppetöö teostamise aeg määratakse kokkuleppel
aineõpetajaga.
7.2. Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava (lihtsustatud õppe) järgi põhihariduse
omandanud õpilasele, kelle õppeainete aastahinded on vähemalt rahuldavad ning kes
on kõik koolieksamid sooritanud positiivselt, antakse õppenõukogu otsusega
põhikooli lõputunnistus.
7.3. Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava (lihtsustatud õppe) järgi õppinud
põhikoolilõpetajale, kellel on kuni kahes aines aasta- või lõpueksamihindeks «nõrk»
või «puudulik», võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse põhjal
õppenõukogu otsusega anda põhikooli lõputunnistuse.
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Kiigemetsa Kooli lihtsustatud õppe
koolieksamite korraldamise ning põhikooli
lõpetamise tingimused ja kord juurde
PROTOKOLL
põhikooli koolieksami kohta
(õppeaine, kirjalik / suuline / praktiline)
Kiigemetsa Kool
klassis
Koolieksamikomisjoni esimees
(ees- ja perekonnanimi)
Eksamineeriv õpetaja koolieksamil
(ees- ja perekonnanimi)
Koolieksamikomisjoni liikmed
(ees- ja perekonnanimi)

Põhikooli koolieksam algas kell ____ , lõppes kell ____
Põhikooli koolieksamile tuli ____õpilast. Koolieksamile lubatud õpilastest jäi tulemata
(ees- ja perekonnanimi)
Põhikooli koolieksami tulemused:
Jrk nr

Õpilase ees- ja Teema nr/ punktide Koolieksami hinne Märkused
perekonnanimi
arv

1.
2.
3.
4.
5.
Koolieksamikomisjoni liikmete eriarvamused
Koolieksami kuupäev " ___ " _________________ 20 ____ a.
Koolieksamikomisjoni esimees / allkiri /
Koolieksamineeriv õpetaja lõpueksamil /allkiri/
Koolieksamikomisjoni liikmed /allkiri/

