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Hindamise korraldus distantsõppe ajal 

 

1. Üldsätted  

 

1.1. Ääsmäe Põhikooli (edaspidi kooli) hindamise korraldus seoses Eesti Vabariigi Valitsuse 

09.03.2021 korraldusega  nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud 

meetmed ja piirangud". 

 

2. Hindamine koolis distantsõppe ajal 

 

2.1. 1. ja 2. klassis kasutab õpetaja tagasisidestamisel sõnalisi hinnanguid vastavalt Ääsmäe 

Põhikooli Õppekava p 5 Hindamise korraldusele (direktori käskkiri nr 23.09.2020 nr 1-2-10). 

2.2. 3. - 9. klassi õpilased saavad hindeliste tööde eest numbrilisi hindeid, v.a oskusained, 

esinemisõpetus, 3. klassi liiklusõpetus ja 5. - 8. klassi inimeseõpetus. Oskusained on muusika, 

folkloor, kunst, kehaline kasvatus, tööõpetus, tehnoloogiaõpetus, käsitöö ja kodundus. 

2.3. eKooli võib õpetaja igapäevaselt tagasisidena õpilaste esitatud tööde eest märkida 

„A“ (töö on esitatud ja sooritusprotsent on 50% ja enam) või „MA“ (töö on esitatud, kuid 

sooritusprotsent on alla 50%). Märked „A“ (arvestatud) ja „MA“(mittearvestatud) on 

teavitused, mitte hinded. Nendest lähtuvalt võib õpetaja hiljem hinde kokku panna, olles sellest 

eelnevalt õpilasi teavitanud. 

2.4. eKoolis märgitud ülesande järel on kirjas, kas õpetaja ootab seda ülesannet tagasi 

arvestamiseks või hindamiseks. 

2.5. eKooli päevikusse kantakse märge „x“, kui õpilane ei ole esitanud õpetajale nõutud tööd. 

Märge „x“ on teavitus, mitte hinne. 
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2.6. Õpetaja muudab märke „x“ hindeks „1“, kui õpilane ei ole esitanud või järele vastanud 

hindelist tööd õpetajaga kokkulepitud aja jooksul. eKoolis on muudetud hinne tärniga (*).  

2.7. Oskusainetes, liiklusõpetuses ja 5. - 8. klassi inimeseõpetuses kannab õpetaja õpilase 

esitatud tööd eKooli „A“ (töö on arvestatud), „MA“ (töö on mittearvestatud) või „x“ (töö on 

esitamata).  

2.8. Oskusainetes, 3. klassi liiklusõpetuses ja 5. - 8. klassi inimeseõpetuses on 3. trimestri 

lõpus kokkuvõttev hinnang tunnistusel märgitud „A“ (arvestatud) või „MA“ (mittearvestatud). 

Kokkuvõtva hinnangu „A“ saab õpilasele anda, kui vähemalt 75% esitatud töödest on 

arvestatud. Kokkuvõttev hinnang „MA“ kujuneb „x“ ehk tegemata tööde põhjal. Hinnangutele 

„A“ ja „MA“ kirjutab õpetaja juurde kommentaari. 

2.9. 3.-9. klassis on õppeaasta kokkuvõttev hinne numbriline ka oskusainetes. 

2.10. 2020/21 õppeaastal ei toimu 8. klassis üleminekueksamit. 

 

 

 

 


