
1 

 

 Tartu Annelinna Gümnaasiumi gümnaasiumiosa õppekava lisa. 

Hindamisjuhend gümnaasiumiastmele. 

Õpilase hindamise aluseks on PGS ja Gümnaasiumi riiklik õppekava. Kooli õppekavas esitatakse ära riiklikke nõudeid täpsustavad või 

täiendavad kokkulepped (TAG-i gümnaasiumiosa õppekava, 2018) 

1. VALDKOND: KEEL JA KIRJANDUS 

VENE KEELE HINDAMISPÕHIMÕTTED 

õppeaine nimi 

Kooliastme hinne  kujuneb 6 kursuse tulemusena statsionaarses õppekavas ja 6 kursuse tulemusena mittestatsionaarses õppekavas. 

Kursusehinne kujuneb arvestuslike ja jooksvate hinnete tulemusena, mis ei ole kursuse jooksul väljapandud hinnete aritmeetiline keskmine. 

Kursusehinde kujunemist tutvustab õpetaja iga kursuse algul. 

Arvestuslike hinnete hulka kuuluvad: 

• kontrolltööde hinded (min 3, max 5 tööd  kursuse jooksul, mida hinnatakse numbriliste hinnetega 0-5 (vt TAGi Gümnaaisumi õppekava  

paragrahv 3); 

• jooksvad hinded suuliste ja kirjalike (sh praktiliste tööde, indiviid. või rühma tööde eest) vastuste eest, mida hinnatakse samuti numbriliste 

hinnetega;  

Vähemalt rahuldava kursusehinde saamiseks on vaja sooritada vähemalt 75% kontrolltöödest.  
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KIRJANDUSE HINDAMISPÕHIMÕTTED 

õppeaine nimi 

Kooliastme hinne  kujuneb 4 kursuse tulemusena statsionaarses õppekavas ja 5 kursuse tulemusena mittestatsionaarses õppekavas. 

Kursusehinne kujuneb arvestuslike ja jooksvate hinnete tulemusena, mis ei ole kursuse jooksul väljapandud hinnete aritmeetiline keskmine. 

Kursusehinde kujunemist tutvustab õpetaja iga kursuse algul. 

Arvestuslike hinnete hulka kuuluvad: 

• kontrolltööde hinded (min 3, max 5 tööd  kursuse jooksul, mis hinnatakse numbriliste hinnetega 0-5 (vt TAGi Gümnaaisumi õppekava  

paragrahv 3); 

• jooksvad hinded suuliste ja kirjalike (sh praktiliste tööde, indiviid. või rühma tööde eest) vastuste eest, mis hinnatakse samuti numbriliste 

hinnetega;  

Vähemalt rahuldava kursusehinde saamiseks on vaja sooritada vähemalt 75% kontrolltöödest.  

 

EESTI KIRJANDUSE HINDAMISPÕHIMÕTTED 

õppeaine nimi 

Kooliastme hinne  kujuneb 1 kursuse tulemusena statsionaarses õppekavas. 

Kursusehinne kujuneb arvestuslike hinnete tulemusena, mis on kursuse jooksul väljapandud hinnete aritmeetiline keskmine. 

Arvestuslike hinnete hulka kuuluvad: 

 oluliste õpiülesannete eest saadud hinded (min 3, max 4 tööd  kursuse jooksul, mida hinnatakse numbriliste hinnetega 0-5 (vt TAGi 

Gümnaaisumi õppekava  paragrahv 3); 

Vähemalt rahuldava kursusehinde  saamiseks on vaja sooritada vähemalt 75% kirjalikest õpiülesannetest. 
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2. VALDKOND: VÕÕRKEELED 

 

EESTI KEELE TEISE KEELENA HINDAMISPÕHIMÕTTED 

õppeaine nimi 

Kooliastme hinne  kujuneb 12 kursuse tulemusena statsionaarses õppekavas ja 12 kursuse tulemusena mittestatsionaarses õppekavas. 

Kursusehinde aluseks on kahenädalastes õppetsüklites saadud hinded, mis on kursuse jooksul väljapandud hinnete aritmeetiline keskmine. 

Arvestuslike hinnete hulka kuuluvad: 

• kontrolltööde hinded (kirjalike ja suuliste tööde eest, mis hinnatakse numbriliste hinnetega 0-5 (vt TAGi Gümnaaisumi õppekava  

paragrahv 3); 

• jooksvad hinded kirjalike ja suuliste tööde eest 

Vähemalt rahuldava kursusehinde saamiseks on vaja sooritada vähemalt 50% kontrolltöödest.  

 

INGLISE KEELE HINDAMISPÕHIMÕTTED 

õppeaine nimi 

Kooliastme hinne kujuneb 9 kohustusliku kursuse tulemusena, kus kõik kursusehinded peavad olema vähemalt rahuldavad. 

Kursusehinne kujuneb arvestuslike hinnete tulemusena, mis on kursuse jooksul väljapandud hinnete aritmeetilise keskmisena. Õpetaja otsusel 

arvestuslikeks hinneteks pannakse kas jooksvate hinnete aritmeetiline keskmine (näiteks, keskmise hindega 2,7 võib panna „3“, aga alla seda mitte) või kõige 

parem hinne, mis oli saavutatud teema ulatuses. Jooksvaid hindeid välja ei panda ning praktilisi töid ei tehta. 

Arvestuslike hinnete hulka kuuluvad: 

kontrolltööde hinded (min4, max6 tööd kursuse jooksul, mis hinnatakse numbriliste hinnetega 0-5 (vt TAGi Gümnaaisumi õppekava  

paragrahv 3); 
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Vähemalt rahuldava kursusehinde saamiseks on vaja sooritada kõik kontrolltööd 

Silmapaistvat esinemist kooliüritustel ning kooli esindamist konkurssidel ja võistlustel võib arvestada õppetegevuse osana ning kursusehinnet 

positiivselt mõjutava tegurina, mis ilmneb lisa kontrolltöö hinde kujul. 

 

ENESEVÄLJENDUS EESTI KEELES HINDAMISPÕHIMÕTTED 

õppeaine nimi 

Kooliastme hinne kujuneb 1 kohustusliku kursuse tulemusena mittestatsionaarses õppekavas. 

Kursusehinne kujuneb kolme arvestusliku hinde  aritmeetilise keskmise tulemusena. Arvestuslikud tööd on: 1. suuline esinemine kursuse 

sisu puudutaval teemal, 2. kirjalik loovtöö (arutlus, essee, poolametlik kiri vm) kursuse sisu puudutaval teemal, 3. vastavalt kursuse alguses 

esitatud nõuetele koostatud õpimapp. 

Jooksvaid hindeid välja ei panda. 

Arvestuslikud hinded on numbrilised 0-5.  Vähemalt rahuldava kursusehinde saamiseks on vaja sooritada kõik arvestuslikud tööd.  

PS sama ka Õpioskuste kursuse puhul. 

 

3. VALDKOND: MATEMAATIKA 

MATEMAATIKA KITSA JA LAIA KURSUSE HINDAMISPÕHIMÕTTED 

õppeaine nimi 

Kooliastme hinne  kujuneb 11 (kitsa) ja 14 (laia) kursuse tulemusena statsionaarses õppekavas ja 12 kursuse tulemusena mittestatsionaarses 

õppekavas. 

Kursusehinne kujuneb arvestuslike ja jooksvate hinnete tulemusena, mis ei ole kursuse jooksul väljapandud hinnete aritmeetiline keskmine. 

Ühe kursuse jooksul on võimalik saada 60 punkti ( 40 punkti kursuselõpu arvestustöö, 10 punkti – kursuse jooksul sooritatud  kontrolltöö, 10 

punkti – kodused ülesanded). Kursusehinde kujunemist tutvustab õpetaja iga kursuse algul. 

Arvestuslike hinnete hulka kuuluvad: 
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• kontrolltööde hinded (min2, max3 tööd  kursuse jooksul, mis hinnatakse numbriliste hinnetega 0-5 (vt TAGi Gümnaaisumi õppekava  

paragrahv 3); 

• jooksvad hinded kirjalike tööde eest, mida hinnatakse samuti numbriliste hinnetega;  

Vähemalt rahuldava kursusehinde saamiseks on vaja sooritada vähemalt 50% kontrolltöödest.  

 

4. VALDKOND: LOODUSAINED 

BIOLOOGIA HINDAMISPÕHIMÕTTED 

õppeaine nimi 

Kooliastme hinne  kujuneb 4 kohustusliku kursuse tulemusena statsionaarses õppekavas ja 2 kursuse tulemusena mittestatsionaarses 

õppekavas. 

Kursusehinne kujuneb arvestuslike ja jooksvate hinnete tulemusena, mis on kursuse jooksul väljapandud hinnete aritmeetiline keskmine. 

Arvestuslike hinnete hulka kuuluvad: 

• kontrolltööde hinded (max3 tööd kursuse jooksul, mis hinnatakse numbriliste hinnetega 0-5 (vt TAGi Gümnaaisumi õppekava  paragrahv 

3); 

• jooksvad hinded kirjalikke/suuliste vastuste eest, mis hinnatakse samuti numbriliste hinnetega;  

Vähemalt rahuldava kursusehinde saamiseks on vaja sooritada 100% kontrolltöödest.  

 

LOODUSGEOGRAAFIA HINDAMISPÕHIMÕTTED 

õppeaine nimi 

Kooliastme hinne  kujuneb 2 kohustusliku kursuse tulemusena statsionaarses õppekavas ja 2 kursuse tulemusena mittestatsionaarses 

õppekavas. 

Kursusehinne kujuneb arvestuslike hinnete tulemusena, mis ei ole kursuse jooksul väljapandud hinnete aritmeetiline keskmine. 
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Arvestuslike hinnete hulka kuuluvad: 

• oluliste õpiülesannete eest saadud hinded (hinnatakse numbriliste hinnetega 0-5 (vt TAGi Gümnaaisumi õppekava  paragrahv 3); 

• jooksvad hinded suuliste vastuste eest, mida hinnatakse samuti numbriliste hinnetega;  

Vähemalt rahuldava kursusehinde saamiseks on vaja sooritada vähemalt 75% kontrolltöödest.  

 

FÜÜSIKA HINDAMISPÕHIMÕTTED 

õppeaine nimi 

Kooliastme hinne  kujuneb 5 kohustusliku kursuse tulemusena statsionaarses õppekavas ja 3 kursuse tulemusena mittestatsionaarses õppekavas. 

Kursusehinne kujuneb arvestuslike  hinnete tulemusena, mis ei ole kursuse jooksul väljapandud hinnete aritmeetiline keskmine. Õpetaja 

selgitab hindamise põhimõtteid kursuse alguses.  

    Arvestuslike hinnete hulka kuuluvad: 

• kontrolltööde hinded (min2, max3 tööd  kursuse jooksul, mis hinnatakse numbriliste hinnetega 0-5 (vt TAGi Gümnaaisumi õppekava  

paragrahv 3); 

• hinded praktilise tööde eest, mida hinnatakse viiepalli süsteemis. 

Vähemalt rahuldava kursusehinde saamiseks on vaja sooritada vähemalt 100% kontrolltöödest. 

 

KEEMIA HINDAMISPÕHIMÕTTED 

õppeaine nimi 

Kooliastme hinne  kujuneb 3 kohustusliku kursuse tulemusena statsionaarses õppekavas ja 2 kursuse tulemusena mittestatsionaarses õppekavas. 

Kursusehinne kujuneb arvestuslike hinnete tulemusena, mis võib olla kursuse jooksul väljapandud hinnete aritmeetiline keskmine. 

Kursusehinde kujunemisest teavitab aineõpetaja iga kursuse algul. 

Arvestuslike hinnete hulka kuuluvad: 
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 kontrolltööde hinded (min2, max3 tööd  kursuse jooksul, mida hinnatakse numbriliste hinnetega 0-5 (vt TAGi Gümnaaisumi 

õppekava  paragrahv 3); 

 jooksvad hinded suuliste ja kirjalike tööde eest, mida hinnatakse samuti numbriliste hinnetega;  

 hinded praktiliste tööde eest, mida hinnatakse „A – arvestatud“ / „MA – mittearvestatud“. 

Vähemalt rahuldava kursusehinde saamiseks on vaja sooritada 100% kontroll- ja praktilistest töödest. 

 

5. VALDKOND: SOTSIAALAINED 

INIMESEÕPETUSE HINDAMISPÕHIMÕTTED 

õppeaine nimi 

Kooliastme hinne  kujuneb 1 kohustusliku kursuse tulemusena statsionaarses õppekavas. 

Kursusehinne kujuneb arvestuslike ja jooksvate hinnete tulemusena, mis on kursuse jooksul väljapandud hinnete aritmeetiline keskmine. 

Arvestuslike hinnete hulka kuuluvad: 

• kontrolltööde hinded (max3 tööd kursuse jooksul, mis hinnatakse numbriliste hinnetega 0-5 (vt TAGi Gümnaaisumi õppekava  paragrahv 

3); 

• jooksvad hinded kirjalikke/suuliste vastuste eest, mis hinnatakse samuti numbriliste hinnetega;  

Vähemalt rahuldava kursusehinde saamiseks on vaja sooritada 100% kontrolltöödest.  

 

AJALOO HINDAMISPÕHIMÕTTED 

õppeaine nimi 

Kooliastme hinne  kujuneb 4 kursuse tulemusena statsionaarses õppekavas ja 4 kursuse tulemusena mittestatsionaarses õppekavas. 

Kursusehinne kujuneb arvestuslike hinnete tulemusena, mis on kursuse jooksul väljapandud arvestuslike hinnete aritmeetiline keskmine. 

Arvestuslike hinnete hulka kuuluvad: 
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 kontrolltööde hinded (vähemalt 2 tööd  kursuse jooksul, mis hinnatakse numbriliste hinnetega 0-5 (vt TAGi Gümnaaisumi õppekava  paragrahv 

3) ja jooksvatest hinnetest moodustunud 1 arvestuslik hinne, mis on jooksvate hinnete aritmeetiline keskmine. 

 jooksvad hinded on kirjalike/suuliste rühma-, kodu- ja tunnitööde eest, mida hinnatakse nii numbriliste hinnetega kui ka A/MA;  

Vähemalt rahuldava kursusehinde saamiseks on vaja vähemalt 2 positiivset arvestuslikku hinnet.  

Silmapaistvat esinemist kooliüritustel ning kooli esindamist konkurssidel ja võistlustel võib arvestada õppetegevuse osana ning kursusehinnet positiivselt 

mõjutava tegurina, mis võimaldab, vastavalt õpetaja otsusele, vabastada õpilane ühest arvestuslikust tööst või tõstab tema arvestuslikku hinnet ühe punkti 

võrra. 

 

EESTI AJALOO HINDAMISPÕHIMÕTTED 

õppeaine nimi 

Kooliastme hinne  kujuneb 2 kursuse tulemusena statsionaarses õppekavas ja 2 kursuse tulemusena mittestatsionaarses õppekavas. 

Kursusehinne kujuneb arvestuslike hinnete tulemusena, mis on kursuse jooksul väljapandud arvestuslike hinnete aritmeetiline keskmine. 

Arvestuslike hinnete hulka kuuluvad: 

 kontrolltööde hinded (vähemalt 2 tööd  kursuse jooksul, mis hinnatakse numbriliste hinnetega 0-5 (vt TAGi Gümnaaisumi õppekava  paragrahv 

3) ja jooksvatest hinnetest moodustunud 1 arvestuslik hinne, mis on jooksvate hinnete aritmeetiline keskmine. 

 jooksvad hinded on kirjalike/suuliste rühma-, kodu- ja tunnitööde eest, mida hinnatakse nii numbriliste hinnetega kui ka A/MA;  

 

Vähemalt rahuldava kursusehinde saamiseks on vaja vähemalt 2 positiivset arvestuslikku hinnet.  

Silmapaistvat esinemist kooliüritustel ning kooli esindamist konkurssidel ja võistlustel võib arvestada õppetegevuse osana ning kursusehinnet positiivselt 

mõjutava tegurina, mis võimaldab, vastavalt õpetaja otsusele, vabastada õpilane ühest arvestuslikust tööst või tõstab tema arvestuslikku hinnet ühe punkti 

võrra. 
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ÜHISKONNAÕPETUSE HINDAMISPÕHIMÕTTED 

õppeaine nimi 

Kooliastme hinne  kujuneb 2 kursuse tulemusena statsionaarses õppekavas ja 2 kursuse tulemusena mittestatsionaarses õppekavas. 

Kursusehinne kujuneb arvestuslike hinnete tulemusena, mis on kursuse jooksul väljapandud arvestuslike hinnete aritmeetiline keskmine. 

Arvestuslike hinnete hulka kuuluvad: 

 kontrolltööde hinded (vähemalt 2 tööd  kursuse jooksul, mis hinnatakse numbriliste hinnetega 0-5 (vt TAGi Gümnaaisumi õppekava  paragrahv 

3) ja jooksvatest hinnetest moodustunud 1 arvestuslik hinne, mis on jooksvate hinnete aritmeetiline keskmine. 

 jooksvad hinded on kirjalike/suuliste rühma-, kodu- ja tunnitööde eest, mida hinnatakse nii numbriliste hinnetega kui ka A/MA;  

 

Positiivse kursusehinde saamiseks on vaja vähemalt 2 positiivset arvestuslikku hinnet.  

Silmapaistvat esinemist kooliüritustel ning kooli esindamist konkurssidel ja võistlustel võib arvestada õppetegevuse osana ning kursusehinnet positiivselt 

mõjutava tegurina, mis võimaldab, vastavalt õpetaja otsusele, vabastada õpilane ühest arvestuslikust tööst või tõstab tema arvestuslikku hinnet ühe punkti 

võrra. 

 

INIMGEOGRAAFIA HINDAMISPÕHIMÕTTED 

õppeaine nimi 

Kooliastme hinne  kujuneb 1 kursuse tulemusena statsionaarses õppekavas ja 1 kursuse tulemusena mittestatsionaarses õppekavas. 

Kursusehinne kujuneb arvestuslike hinnete tulemusena, mis ei ole kursuse jooksul väljapandud hinnete aritmeetiline keskmine. Õpetaja 

selgitab hindamise põhimõtteid kursuse alguses.  

Arvestuslike hinnete hulka kuuluvad: 

 oluliste õpiülesannete eest saadud hinded (hinnatakse numbriliste hinnetega 0-5 (vt TAGi Gümnaaisumi õppekava  paragrahv 

3); 

 jooksvad hinded suuliste vastuste eest, mida hinnatakse samuti numbriliste hinnetega;  
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Vähemalt rahuldava kursusehinde  saamiseks on vaja sooritada vähemalt 75% kontrolltöödest.  

 

 

RIIGIKAITSEÕPETUSE HINDAMISPÕHIMÕTTED 

õppeaine nimi 

Riigikaitseõpetuse kooliastmehinne kujuneb 2 kursuse tulemusena, kus 1 kursus läbitakse auditoorse õppevormis ja 1 kursus läbitakse 

välilaagris; mõlemad kursusehinded peavad olema vähemalt „rahuldavad“. Ainekava ja hindamispõhimõtted kehtivad nii statsionaarse, kui ka 

mittestatsionaarse õppekavade puhul. 

1.kursuse hinne (teoreetiline kursus) kujuneb arvestuslike hinnete tulemusena, mis ei ole kursuse jooksul väljapandud hinnete aritmeetiline 

keskmine. 

Arvestuslike hinnete hulka kuuluvad: 

 kontrolltööde hinded (min2, max3 tööd kursuse jooksul, mida hinnatakse numbriliste hinnetega 0-5, (vt TAGi Gümnaasiumi õppekava 

paragrahv 3),  

 jooksvad hinded suuliste ja/või kirjalike vastuste eest, mida hinnatakse numbriliste hinnetega 0-5, (vt TAGi Gümnaasiumi õppekava 

paragrahv 3),  

 hinded praktilise tegevuste eest (eelkõige riviõppe ja relvaõppe läbimine), mida hinnatakse samuti numbriliste hinnetega 0-5, (vt TAGi 

Gümnaasiumi õppekava paragrahv 3) . 

Teoreetilise kursuse vähemalt „rahuldava“ kursusehinde saamiseks on vaja sooritada min 60% kontrolltöödest. Jooksvad hinded ja 

hinded praktilise tegevuste eest mõjuvad kursusehinde kvaliteedile järgmiselt: õpilase aktiivset osalemist tunnis, kooli esindamist 

ainealastel üritustel võib arvestada õppetegevuse osana ning kursusehinnet positiivselt mõjutava tegurina, mis ilmneb tema arvestuslike 

hinnete alusel väljakujunenud kursusehinde kõrgendamisel ühe punkti võrra.  
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2.kursuse (välilaagri) hindamise põhimõtted: kui laager on läbitud täies mahus (35 t) – siis pannakse hinne hinne „5“, hinnet alandatakse 

riigikaitse õpetaja otsusel või juhul, kui  laagri läbiviija poolt antakse riigikaitse õpetajale kirjalik sisend põhjendusega hinnet alandada. Juhul 

kui õpilane loobub kohustuslikust riigikaitse välilaagrist ja selleks ei ole eelnevalt toodud mõjuvaid –usulisi, kõlbelisi, tervislikke jm – põhjusi, 

siis 2.kursuse hinne on „0“. Juhul, kui õpilane ei saa osaleda riigikaitse välilaagris tervislikel (seda kinnitava arstitõendi alusel) või eetilistel 

põhjustel, võib õpilane või tema vanem taotleda laagrist vabastamist. Kool määrab õpilasele riigikaitseõpetuse välilaagri asenduse vormi. 

 

UURIMISTÖÖ ALUSTE HINDAMISPÕHIMÕTTED 

õppeaine nimi 

Kooliastme hinne  kujuneb 1 kursuse tulemusena statsionaarses õppekavas ja 1 kursuse tulemusena mittestatsionaarses õppekavas, mis 

moodustub järgmiselt: 1/3 - UT teoreetilise osa kirjutamise alused, 1/3 UT praktilise osa läbiviimine ja kirjutamine, 1/3 – UT vormistamise 

arvutialane kursus. 

Kursusehinne kujuneb arvestuslike hinnete tulemusena, mis on kursuse jooksul väljapandud hinnete aritmeetiline keskmine. 

Arvestuslike hinnete hulka kuuluvad: 

 oluliste õpiülesannete eest saadud hinded, mida hinnatakse numbriliste hinnetega 0-5 (vt TAGi Gümnaaisumi õppekava  paragrahv 

3); 

Vähemalt rahuldava kursusehinde saamiseks on vaja sooritada min 75% õpiülesannetest arvutialase kursuse puhul ja 100% UT teooriaalase 

ja UT praktilise osa puhul.  

 

ÕPILASUURIMUS VÕI PRAKTILISE TÖÖ HINDAMISPÕHIMÕTTED 

õppeaine nimi 

 

Õpilasuurimuse ja praktilise töö hindamisel lähtutakse PGS § 31 p 8 ning Haridus- ja teadusministri määrusest nr 62 (vastu võetud 12.10.2011) 

§ 4,  ning TAG-i  uurimis- või praktilise töö hindamisjuhendist. 
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6. VALDKOND: KUNSTIAINED 

MUUSIKA HINDAMISPÕHIMÕTTED 

õppeaine nimi 

Kooliastme hinne  kujuneb 3 kohustusliku kursuse tulemusena statsionaarses õppekavas. Kõik kolm kursusehinnet peavad olema positiivsed. 

Kursusehinne kujuneb arvestuslike hinnete tulemusena, mis ei ole kursuse jooksul väljapandud hinnete aritmeetiline keskmine. 

Arvestuslike hinnete hulka kuuluvad: 

 kontrolltööde hinded (min2, max3 tööd  kursuse jooksul, mis hinnatakse numbriliste hinnetega 0-5 (vt TAGi Gümnaaisumi õppekava  

paragrahv 3); 

 jooksvad hinded suuliste vastuste eest, mis hinnatakse samuti numbriliste hinnetega;  

 hinded praktilise musitseerimise eest (esinemised kooli traditsioonilistel üritustel, nt ühiskontserditel, vastlapäeva tähistamisel, 

uusaastapeol, EV Aastapäevale pühendatud aktustel jm), mis hinnatakse „A – arvestatud“ / „MA – mittearvestatud“ hinnangutega. 

Vähemalt rahuldava kursusehinde saamiseks on vaja sooritada vähemalt 50% kontrolltöödest. Jooksvad hinded ja hinded praktilise 

musitseerimise eest mõjuvad kursusehinde kvaliteedile järgmiselt: õpilase aktiivset osalemist koolikooris, silmapaistvat esinemist 

kooliüritustel ning kooli esindamist konkurssidel ja võistlustel võib arvestada õppetegevuse osana ning kursusehinnet positiivselt mõjutava 

tegurina, mis ilmneb tema kontrolltööde ja jooksvate hinnete alusel väljakujunenud kursusehinde kõrgendamisel ühe punkti võrra; 

juhul kui õpilane loobub kohustuslikust praktilisest musitseerimisest ja selleks ei ole eelnevalt toodud mõjuvaid – usklike, korralduslike, 

tervislikke jm – põhjusi, madaldatakse tema kontrolltööde ja jooksvate hinnete alusel väljakujunenud kursusehinne ühe punkti võrra. 

 

KUNSTIÕPETUSE HINDAMISPÕHIMÕTTED 

õppeaine nimi 

Kooliastme hinne  kujuneb 2 kursuse tulemusena statsionaarses õppekavas ja 2 kursuse tulemusena mittestatsionaarses õppekavas. 

Kursusehinne kujuneb arvestuslike hinnete tulemusena, mis on kursuse jooksul väljapandud hinnete aritmeetiline keskmine. 
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Arvestuslike hinnete hulka kuuluvad: 

• kontrolltööde hinded (min3, max5 tööd  kursuse jooksul, mis hinnatakse numbriliste hinnetega 0-5 (vt TAGi Gümnaaisumi õppekava  

paragrahv 3); 

• jooksvad hinded suuliste vastuste eest, mida hinnatakse samuti numbriliste hinnetega;  

• hinded praktiliste tööde eest, mida hinnatakse numbriliselt. 

Vähemalt rahuldava kursusehinde saamiseks on vaja sooritada vähemalt 50% kontrolltöödest.  

 

 

KEHALISE KASVATUSE HINDAMISPÕHIMÕTTED 

õppeaine nimi 

 

Kooliastme hinne  kujuneb 5 kursuse tulemusena statsionaarses õppekavas. 

Kursusehinne kujuneb arvestuslike hinnete tulemusena, mis on kursuse jooksul väljapandud hinnete aritmeetiline keskmine. 

Arvestuslike hinnete hulka kuuluvad: 

• treeningprotsessi hinded (iga 10 tunni järel, mida hinnatakse numbriliste hinnetega 0-5 (vt TAGi Gümnaaisumi õppekava  paragrahv 3); 

• testharjutuste koondhinne, mida hinnatakse samuti numbriliste hinnetega;  

• hinded praktiliste tööde eest, mis hinnatakse „A – arvestatud“ / „MA – mittearvestatud“ hinnangutega. 

Vähemalt rahuldava kursusehinde saamiseks on vaja sooritada 100% arvestuslikult hinnatavatest ülesannetest. Kooli esindamise eest 

spordivõistlustel saab ühe arvestusliku hinde lisaks. 

Vastavalt TAG-i gümnaasiumiosa õppekavale (kinnitatud 4.12.2018) õpinguid spordiklubides võib arvestada kas kohustuslike kehalise 

kasvatuse kursustena või valikkursustena. Väljaspool kooli läbitud kursuste arvestamise tingimused ja korra otsustab direktori käskkirjaga 

kinnitatud komisjon. 
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