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Tamsalu Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 2022/2023. õa ja 2023/2024. õa

1. Eksami üldandmed

1.1. Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb vähemalt rahuldavale tulemusele sooritada lisaks
kolmele riigieksamile ja uurimistööle/ praktilisele tööle üks koolieksam punktis 1.3. loetletud
õppeainete hulgast (Gümnaasiumi riiklik õppekava § 18 lg 3).

1.2. Koolieksami ülesanne on hinnata gümnaasiumi õppekavas määratletud õpitulemuste
saavutatust eksamiaines.

1.3. Koolieksami saab sooritada  ainetes, milles ei sooritata riigieksamit.

11. klassis

1. keemia;

2. geograafia, sh inimgeograafia;

3. kunstiajalugu.

12. klassis

1. füüsika;

2. bioloogia;

3. ajalugu;

4. ühiskonnaõpetus;

5. muusikaõpetus;

6. kirjandus;

7. kehaline kasvatus;

8. vene keel;

9. saksa keel;

10. kunstiajalugu.



1.4. Õpilased teatavad õppejuhile kirjalikult hiljemalt 1. veebruariks, millises õppeaines nad
koolieksamit sooritada soovivad. Koolieksamite valik kinnitatakse koos
riigieksamivalikutega.

1.5. Õpilase avalduse alusel ja õppenõukogu nõusolekul ei pea õpilane tegema koolieksamit,
kui ta on gümnaasiumiklassides osalenud koolieksami ainevaldkonna olümpiaadi
vabariiklikus voorus ning saavutanud koha esikümnes.

1.6. Õpilase avalduse alusel ja õppenõukogu nõusolekul on õpilasel õigus taotleda kehalise
kasvatuse koolieksami praktilise osa edukalt sooritatuks lugemist vabariiklikel võistlustel
heade tulemuste saavutamise korral aasta jooksul avalduse esitamisest tagasi vaadatuna.

1.7. Koolieksami hinne kantakse e-kooli päevikusse (vastava aine juurde) ja lõputunnistusele.

1.8. Gümnaasiumilõpetaja, kes sooritas koolieksami mitterahuldavalt, sooritab korduseksami.

1.9. Erandina saab 11. klassi eksami samas aines teha uuesti 12. klassis, esitades kooli
direktorile vastava avalduse enne 01. veebruari.

1.10. Koolieksamitöid säilitatakse koolis kolm aastat.

2. Koolieksami vorm ja läbiviimine

2.1. Koolieksami vorm (suuline, kirjalik, suuline ja kirjalik, kirjalik ja praktiline) määratakse
ainekomisjonide koosolekutel ja tehakse õpilastele teatavaks hiljemalt  01. detsembriks.

2.2. Koolieksameid viivad läbi ja tulemusi hindavad hiljemalt kaks nädalat enne
koolieksamite algust direktori kinnitatud vähemalt kolmeliikmelised eksamikomisjonid.

2.3. Koolieksamikomisjoni esimees on üldjuhul kooli direktor, liikmed üldjuhul aineõpetajad.
Kooli direktor võib eksamikomisjoni esimeheks määrata valdkonna õpetaja.
Eksamikomisjoni esimees vastutab koolieksami korraldamise ja läbiviimise eest.
Eksamikomisjoni esimees ei või olla eksamineeritava klassi eksamiaine õpetaja.

2.4. Eksamitöö koostatakse lähtuvalt õppekavas esitatud õpitulemustest konkreetses
õppeaines.

2.5. Aineõpetaja koostatud eksamitöö ja materjalid kooskõlastatakse ainekomisjonide
koosolekutel ning esitatakse direktorile kinnitamiseks vähemalt kaks nädalat enne eksami
toimumist.

2.6. Koolieksami materjal (nt kordamisküsimused, teemad) tehakse õpilastele teatavaks märtsi
teiseks nädalaks.

2.7. Koolieksam toimub pärast õppeperioodi lõppu. Direktori kehtestatud eksamiplaan
tehakse õpilastele teatavaks märtsikuu jooksul.

2.8. Koolieksamite tulemused protokollitakse (Lisa 1).

3. Korraldus



3.1. Tervisega seotud erivajadustest tuleb enne koolieksami algust eksamikomisjoni teavitada,
vastava otsuse võimalikest muutustest eksami korralduses teeb eksamikomisjon.

3.2. Õpilastele, kes mõjuval põhjusel ei saanud eksamil osaleda, määrab direktor käskkirjaga
lisaeksami aja.

3.3. Eksamiruumi võib kaasa võtta vajalikud ravimid ja kohase joogi-söögi, mille tarbimine
ei sega teisi – ei lõhna tugevalt ega tekita müra.

3.4. Eksaminand ei tohi eksami ajal eksamiruumist lahkuda, välja arvatud vältimatu vajaduse
korral. Eksamiruumist väljas viibimise ajaks annab eksaminand oma kirjaliku töö
eksamikomisjonile, kes märgib eksamitööle eksaminandi eksamiruumist lahkumise ja
tagasituleku kellaaja. Sel juhul tohib õpilane eksamiruumist lahkuda ainult koos saatjaga, kes
ei ole tema eksamiaine õpetaja.

3.5. Eksamikomisjoni liige kõrvaldab eksaminandi ette hoiatamata eksamilt, kui eksaminand
kasutab eksami sooritamisel kõrvalist abi või kirjutab maha, üritab seda teha või aitab sellele
kaasa või on võtnud eksamile kaasa mittelubatud abivahendeid või eksaminandi käitumine
häirib eksami läbiviimist või teisi õpilasi. Eksamilt kõrvaldatud eksaminandi eksam loetakse
mittesooritatuks ning tuleb sooritada korduseksam.

4. Hindamine

4.1. Eksamitööd hindab eksamikomisjon.

5. Koolieksami tulemuse apelleerimine

5.1. Kui eksaminand ei ole oma koolieksami tulemusega nõus, on tal kolme tööpäeva jooksul
alates tulemuse teatavaks tegemisest võimalik esitada apellatsioon kooli direktorile.
Apellatsiooni arutamiseks määrab kooli direktor apellatsioonikomisjoni.

5.2. Apellatsioonikomisjon teeb viie päeva jooksul vaidlustatud tulemusega eksamitöö kohta
ühe järgmistest otsustest:

1. jätta eksami tulemus muutmata;

2. tõsta eksami tulemust;

3. langetada eksami tulemust.

5.3. Kui kooli apellatsioonikomisjon ei ole apellatsiooni tähtaegselt lahendanud, on jätnud
eksamitulemuse põhjendamatult muutmata või on seda põhjendamatult langetanud, võib
esitada kaebuse Haridus- ja teadusministeeriumile seadustikus sätestatud alustel ja korras.



LISA 1

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1120/4202/2005/HMT_m54_lisa.pdf#

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1120/4202/2005/HMT_m54_lisa.pdf#

