
                                                                       

 

 

 

 

PIRITA MAJANDUSGÜMNAASIUM 

KÄSKKIRI 

 

31.03.2020 nr 1-3/21-p 
 

Eriolukorrast tuleneva hindamise muudatuse  
kehtestamine põhikooli II ja III astmes  
 

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse poolt 12.03.2020 väljakuulutatud eriolukorraga seatud 
piirangutega COVID-19 haiguse levitamise tõkestamise vajadusest, alates 16.03.2020 
kehtestatud distantsõppest ning direktori ülesandest anda kooli tegevuse korraldamiseks 
käskkirju 

 

1. Kehtestan alates 01.04.2020 kuni õppeaasta lõppemiseni Pirita Majandusgümnaasiumi 
hindamise muudatuse põhikooli II ja III astmes lisatud kujul. 

2. Muudetud hindamisjuhendist teavitada õpetajaid, põhikooli II ja III astme õpilasi ja 
lapsevanemaid.  

3. Palun IKT juhil lisada põhikooli hindamise muudatus selle kehtivuse ajaks kooli 
kodulehele koolielu reguleerivate dokumentide rubriiki. 

4. Käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, esitades vaide direktorile. 

 

(e-allkirjastatud) 

 

Toomas Pikhof 
direktor 
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ERIOLUKORRAST TULENEV HINDAMISE MUUDATUS PÕHIKOOLI II JA III 
ASTMES 

 

1. Alates 1. aprillist kuni aastahinnete välja panemiseni (4. juuni 2020) kasutame põhikooli II 
ja III astme jooksvas hindamises tähthinnangute asemel hinnanguid “ARV” või “MA”.  

2. Hinnanguga „ARV” hinnatakse tööd, mis on sooritatud vähemalt 50%-selt. Hinnanguga                  
„MA” hinnatakse tööd, mis on sooritatud alla 50% või on esitamata. Hinnangu „MA”                        
juurde lisatakse õpetaja poolt täpsustav kommentaar ning info, kuidas ja millal saaks                      
õpilane tööd järele vastata või esitada. 

3. Hinnangut „MA“ on õpilasel võimalik parandada. Kui õpilane parandab hinnangu                  
„MA” hinnangule „ARV”, siis jääb e-kooli parandatud „ARV”  koos tärniga ehk “ARV*”. 

4. Õppeainetes, mida on üks või kaks tundi nädalas, hinnatakse tehtud tööd vähemalt                       
kahe nädala järel eKoolis vastavalt „ARV“ või „MA“. Õppeainetes, mida on kolm või                        
enam tundi nädalas, hinnatakse tehtud tööd vähemalt kord nädalas „ARV“ või „MA“. Kui                        
õpilasel on tähtaegselt töö esitamata, võib õpetaja esialgu kasutada ka eKoolis märkeid „L“ või 
“X”. 

5. Enne 1. aprilli 2020 eKooli sisse kantud III trimestri positiivseid tähthindeid ei pea ümber 
muutma, neid käsitletakse vaikimisi hinnanguna “ARV”. 

6. Enne 1. aprilli 2020 eKooli sisse kantud tegemata töö  („X” või “L”) puhul otsustab 
aineõpetaja, kas see on ülesanne, mida ta jätkuvalt soovib, et õpilane järele vastaks. Kui õpetaja 
ei soovi nende varasemate “X” või “L” järele vastamist, kustutab õpetaja need märked eKoolist. 
Kui õpetaja soovib nende varasemate „X” või “L” järele vastamist, annab õpetaja sellest eKooli 
vahendusel õpilasele teada ning vajadusel korrigeerib ülesannet. Kui “X” või “L” tulemus 
parandatakse üle 50% tulemusega, muudetakse märge „ARV” (eKoolis „ARV*”), kui 
kokkulepitud ajaks jääb hinne parandamata või tulemus alla 50% pannakse hindeks „MA” 
(eKoolis “MA*”).  

7. Kui õpilasel jäi enne 1. aprilli 2020 eKooli jooksev hinne „F”, mida ta soovib järele vastata, 
siis võtab õpilane aineõpetajaga ühendust ning lepitakse kokku järelevastamise nõuded ja aeg. 
Kui hinde „F” tulemus parandatakse tulemusele üle 50%, muudetakse hinne „ARV” (eKoolis 
„ARV*”), kui hinne jääb parandamata pannakse hindeks „MA” (eKoolis “MA*”).   

8. Kui õpilane, kes sai I või II trimestril  kokkuvõtva hinde “F”, soovib distantsõppe perioodil 
õppida ja järele vastata I või II trimestris omandamata õpitulemusi siis võtab õpilane 
aineõpetajaga ühendust ning lepitakse kokku järelvastamise nõuded ja aeg. Järelvastatud tööd 
hinnatakse e-koolis tähthindega tulenevalt töö tulemusest ning kui kõik vajalikud õpitulemused  
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on omandatud siis muudetakse II trimestri kokkuvõttev negatiivne hinne e-koolis positiivseks 
lähtuvalt omandatud õpitulemuste tähthinangutest.  

 

9. Põhikoolis hinnatakse 3. trimestrit kokkuvõtvalt hinnanguga „ARV” või „MA”.                
Aastahinne pannakse välja kahe trimestri tähthinde ja 3. trimestri „ARV” või „MA”                      
põhjal.  

10. Käitumisele 3. trimestril eraldi hinnangut ei anta. Distantsõppes osalemist                  
tagasisidestab õpetaja läbi õpilase hoolsuse hinde. 

 


