Hugo Treffneri Gümnaasium koolieksami juhend
1. Gümnaasiumi koolieksami üldandmed
1.1. Eksami eesmärk:
• eksam loob aluse gümnaasiumi lõpetamiseks,
• eksam kui õppeprotsessi osa arendab õpilaste oskusi teha valikuid ja vastutada,
• eksamiks valmistumine toetab õpilase edasise haridustee jätkamist.
1.2. Eksami sooritamise õigus on Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilasel, kes on läbinud
koolieksamil kontrollitavaid teadmisi ja oskusi hõlmavad ainekursused.
1.3. Eksamil nõutavad teadmised ja oskused on määratletud kooli õppekava vastavate
kursuste õpitulemustes.

2. Eksami ülesehitus
Koolieksam koosneb kahest osast:
I osa - sotsiaal- ja loodusainete osaeksam,
II osa - õpilase valikosaeksam.

3. Koolieksami sotsiaal- ja loodusainete osaeksam (I osa)
3.1. Sotsiaal- ja loodusainete osaeksam sisaldab õpilase valikul ühe kursuse arvestuse
tulemust sotsiaalainete valdkonnast ning ühe kursuse arvestuse tulemust loodusainete
valdkonnast järgmiste kooli poolt pakutavate kursuste hulgast:

humanitaarsuund

sotsiaalainete valdkond
ajalugu 5. kursus (11.kl.)
ühiskonnaõpetus 2. kursus (12. kl.)

loodusainete valdkond
füüsika 3. kursus (11.kl.)
bioloogia 2. kursus (11.kl.)
keemia 3. kursus (11.kl.)

loodussuund

ajalugu 4. kursus (11.kl.)
ühiskonnaõpetus 2. kursus(12. kl.)

reaalsuund

ajalugu 4. kursus (11.kl.)
ühiskonnaõpetus 2. kursus (12. kl.)

füüsika 3. kursus (11.kl.)
bioloogia 8. kursus (12.kl.)
keemia 5. kursus (11.kl.)
füüsika 5. kursus (11.kl.)
bioloogia 2. kursus (11.kl.)
keemia 4. kursus (11.kl.)

3.2. Sotsiaal- ja loodusainete osaeksami arvestustöö koostab ning arvestusel abimaterjalide
kasutamise otsustab aineõpetaja.
3.3. Eksamiosana ülekantavate kursuste arvestused toimuvad vastavalt direktori poolt
kinnitatud kooli õppeaasta töökavale.
3.4. Kirjalikku arvestustööd ei tagastata õpilasele, töö säilitatakse eksamiperioodi lõpuni.
3.5. Sotsiaal- ja loodusaine arvestust eksamiosana on võimalus sooritada üks kord.
3.6. Sotsiaal- ja loodusainete osaeksamina loetavalt korraliselt arvestuselt puudunud õpilasel
on võimalus sooritada osaeksam kooli aastaplaanis ettenähtud järelarvestuste ajal.
Järelarvestuste sooritamise reeglid on fikseeritud kooli hindamisjuhendis.

3.7. Lõpuklassi õpilane teatab kooli juhtkonnale jooksva õppeaasta 15. maiks osaeksamina
arvestatavate õppeainete kursused.
3.8. Kool jätab endale õiguse muuta koolieksami sotsiaal- ja loodusainete osaeksami kursuste
nimekirja lähtudes kooli õppekavast ja kõrgkoolide sisseastumistingimustest.

4. Gümnaasiumi koolieksami valikosaeksam ( II osa)
4.1. Valikosaeksami saab sooritada õppeainetes, milles on läbitud vähemalt kaks kursust.
Lõimitud ainete eksami puhul on seotud vähemalt kaks erineva õppeaine kursust.
4.2. Kõik eksamiaine(te) kursused peavad olema läbitud Hugo Treffneri gümnaasiumis enne
eksami sooritamist.
4.3. Valikosaeksamit ei saa sooritada riigieksamiainetes, kehalises kasvatuses, praktikumides
ning õpilase poolt valitud sotsiaal- ja loodusainete osaeksami ainetes.
4.4. Kool jätab endale õiguse muuta valikosaeksami õppeainete nimekirja lähtudes kooli
õppekavast, kooli võimalustest ja kõrgkoolide sisseastumistingimustest.
4.5. Koolieksami eri ainete valikosaeksamite läbiviimiseks moodustab kooli direktor hiljemalt
kaks nädalat enne nende toimumist vähemalt kolmeliikmelised koolieksamite komisjonid.
4.6. Eksamikomisjoni esimees ei või olla eksamineeritava õpilase eksamiaine õpetaja.
4.7. Koolieksami valikosaeksam viiakse läbi kooli direktori poolt kinnitatud eksamiplaani järgi.
Eksamiplaan tehakse õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele teatavaks hiljemalt jooksva
õppeaasta 1. maiks.
4.8. Valikosaeksami vormi (kirjalik või/ja suuline) määravad vastavate ainete õpetajad.
Kirjaliku eksamitöö või suulise eksami piletid koostab aineõpetaja (lõimitud ainete eksami
puhul aineõpetajad).
4.9. Kirjaliku eksamitöö sooritamiseks antakse aega kuni 120 minutit.
4.10. Valikosaeksami tööd ei tagastata õpilasele, töö säilitatakse eksamiperioodi lõpuni.
4.11. Lõpuklassi õpilane teatab kooli juhtkonnale jooksva õppeaasta 1. veebruariks
õppeaine, milles ta soovib sooritada valikosaeksami. Valikut saab muuta kuni 15. märtsini.
4.12. Koolieksami valikosaeksamilt haiguse tõttu puudumise korral tuleb puudumise kohta
esitada arstitõend.

5. Gümnaasiumi koolieksami valikosaeksamist (II osa) vabastamine
5.1. Valikosaeksamist vabastatakse õpilane, kellel on kõik kursusehinded vähemalt rahuldavad
ja kes sooritab lisaks inglise keele riigieksamile rahvusvaheliselt tunnustatud mõne teise keele
eksami või rahvusvaheliselt tunnustatud majanduse- ja ettevõtluse eksami ning talle
väljastatakse vastav sertifikaat.
5.2. Valikosaeksamist võib aineõpetaja ettepanekul vabastada õpilase, kellel on kõik
kursusehinded vähemalt rahuldavad ja kes gümnaasiumis õppimise ajal on osalenud
aineolümpiaadi lõppvoorus.
5.3. Kool võib vabastada aineõpetaja taotluse alusel valikosaeksamist õpilase, kellel on kõik
kursusehinded vähemalt rahuldavad ja kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi
ainekonkurssidel.
5.4. Õpilane vabastatakse koolieksami II osast õppenõukogu otsuse alusel.
5.5. Soovi korral võib koolieksami valikosaeksamist (II osa) vabastatud õpilane vabastusest
loobuda ning sooritada eksami II osa.

6. Hindamine, tulemuste vaidlustamine
6.1. Koolieksami hindamine toimub 100 täis hindepunkti süsteemis.
5.2. Koolieksami osaeksam (I osa) moodustab eksami mahust 30%, kusjuures võrdselt
maksimaalselt 15% annavad nii sotsiaal- kui loodusvaldkonna kursuste tulemused. Eksami
valikosaeksam (II osa) moodustab eksami mahust 70%.
6.3. Loodusvaldkonna kursuse arvestustöö maksimaalne tulemus on 15 punkti ja
sotsiaalvaldkonna kursuse arvestustöö maksimaalne tulemus on 15 punkti.
6.4. Arvestustööd hindab aineõpetaja.
6.5. Arvestustöö tulemust on võimalik vaidlustada viie tööpäeva jooksul alates tulemuste
teatamise päevast, mis on fikseeritud kooli tööplaanis, esitades selleks kooli direktorile
kirjaliku avalduse.
6.6. Vaidlustused vaatab läbi ja lahendab direktori poolt moodustatud vaidluste lahendamise
komisjon.
6.7. Koolieksami valikosaeksami (II osa) maksimaalne tulemus on 70 punkti.
6.8. Koolieksami komisjon summeerib kahe eksamiosa punktid ning teisendab tulemuse
viiepallisüsteemi:
90 - 100 punkti hinne „5“ „väga hea“
75 - 89 punkti hinne „4“ „hea“
50 - 74 punkti hinne „3“ „rahuldav“
20 - 49 punkti hinne „2“ „mitterahuldav“
0 - 19 punkti hinne „1“ „nõrk“
6.9. Koolieksami valikosaeksamist vabastatud õpilase eksamihinne kujuneb I eksamiosa
punktidest. Koolieksami komisjon summeerib I eksamiosa arvestustööde punktid ning
teisendab tulemuse viiepallisüsteemi:
27 - 30 punkti
22 - 26 punkti
15 - 21 punkti
6 - 14 punkti
0 - 5 punkti

hinne „5“ „väga hea“
hinne „4“ „hea“
hinne „3“ „rahuldav“
hinne „2“ „mitterahuldav“
hinne „1“ „nõrk“

6.10. Hindamisel tekkinud eriarvamused lahendab koolieksami komisjoni esimees.

7. Korduseksami korraldamine
7.1. Õpilane, kelle koolieksami tulemus on mitterahuldav või kes ei ole sooritanud koolieksami
kahte osa, sooritab korduseksami kooli direktori poolt määratud ajal.
7.2. Korduseksami materjalid koostavad aineõpetajad.
7.3. Korduseksami puhul tuleb õpilasel sooritada koolieksami valikosaeksam.

