
Eriolukorrast tingitud erisused kooli õppekavas 2020/2021. 

õppeaastal 
 

Kehtestatud Kuressaare Vanalinna Kooli direktori     

 

Kooli õppekava muutmise vajadus tuleneb meetmetega, mis on tingitud 

COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikuga distantsõppele üle minnes. 
 

Kooskõlastatud:  

Kuressaare Vanalinna kooli õpilasesindusega 18.11.2020 

Kuressaare Vanalinna Kooli õppenõukogus 26.11.2020 

Kuressaare Vanalinna Kooli hoolekogus 01.12.2020 

 

Muudetud: 

Kuressaare Vanalinna Kooli õppekava üldosa täiendatakse järgmistes peatükkides: 

8.3. Teadmiste ja oskuste hindamine kui kokkuvõtvate hinnete alus.  

8.11. Põhikooli lõpetamine.  

9. Õpilase arengu toetamiseks kohaldatavad erisused. 

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste 

rakendamise kord.  

 

8.3. Hindamine distantsõppel. 
1. Õpilase hindamisel lähtutakse kooli õppekavas ettenähtud hindamise eesmärkidest. 

2. Hindamisel ollakse paindlikumad, kasutades senisest enam erinevaid ja õppijaid toetavaid 

hindamise meetodeid. 

3. Õpilasel peab olema selge hinnatava töö aeg, eesmärk ja hinde liik. 

4. Vastavalt õppeülesande spetsiifikale või õpilase erisusele võib õpetaja kasutada nii 

numbrilist kui ka sõnalist hindamist vastavalt alljärgnevale hindeskaalale: 

 

Võimalik punktide arv 

maksimaalsest punktide 

arvust 

Hinne Sõnaline 

hinnang 

 

90–100%  5 „a“ –  

arvestatud 

1. kooliastmes jätkub võimaluse 

korral kujundav hindamine kõigis 

oskusainetes. 
75–89%, 4 

50–74%, 3 

20–49% 2 „ma“ – 

mittearvestatud 0–19%. 1 

0 Esitamata, tegemata tööülesanne (õpilase osalemine antud 

õppetunni töös ei ole kinnitust leidnud). 

 

5. Klassijuhatajal on õigus hinnata õpilase hoolsust juhul, kui lähtutakse antud olukorra 

objektiivsest olukorrast ja õpilase õpikeskkonnast ja -tingimustest. 

Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse: kohusetundlikkus, 

töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel. 

6. Kui õpilane ei osale distantsõppes haiguse tõttu või mingil muul põhjusel, antakse talle 

võimalus töö teostamiseks trimestri jooksul õpetajaga kokkulepitud ajal. 



7. Järele vastatud töö puhul arvestab õpetaja trimestrihinde väljapanekul viimase tulemusega. 

8. Juhul, kui trimestri hinnet ei saa välja panna õpilase puudumiste tõttu, on tal võimalik järele 

vastata õppeperioodi lõpuni. 

9. Distantsõppetingimustes ei toimu koolisiseseid tasemetöid ja üleminekuarvestusi. 

10. Riiklike tasemetööde ja Põhikooli lõpueksamite toimumise või tühistamise  korra kinnitab 

haridus- ja teadusminister oma määrusega lähtudes hetkeolukorrast. 

 

9. Õpilase arengu toetamine 

1. Tugispetsialistide (HEVKO, sotsiaalpedagoog, logopeed-eripedagoog, õpiabi õpetajad) töö 

õpilase, vanema ja  õpetaja nõustamisel toimub meili, telefoni ja vajadusel kokkuleppel 

videosilla vahendusel ning HEVKO koordineerimisel.  

 

2. Kool teeb koostööd Kuressaare Rajaleidja keskuse ning Saaremaa Noorte ja Perede 

Tugikeskusega. 

Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad koolile, tugispetsialistidele ja 

lapsevanematele nõu, kuidas antud olukorras lapsi õppetöös toetada telefonil 7350750 

(tööpäeviti 12-16). 
 


