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Tallinna Kopli Noortemaja 

 

Hinnangute andmise ja  hindamise kord. 

 

 

 

1. Hindamise alus 

Õpitulemustele hinnangute andmise ja hindamise korra koostamisel on lähtutud huvikooli 

seadusest, mis on vastu võetud 21.detsembril 2006.aastal ja huviharidusstandardist.  

Hindamine põhineb erinevatel tagasiside andmise viisidel ja enesehindamise suunamisel, on 

julgustav ja motiveeriv. Õppur teab, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisviise 

kasutatakse. Hinnangute andmine ja hindamisviisid on lahti kirjutatud huvialade õppekavades. 

 

2. Hindamise põhieesmärgid   

 motiveerida õppureid sihikindlalt tegelema valitud erialaga; 

 suunata õppuri enesehinnangu kujunemist; 

 anda õppurile, õpetajale, kooli juhtkonnale, lapsevanemale (eestkostjale, hooldajale) 

teavet tema arengu kohta õpingutes; 

 anda teavet õppimise käigust õpilasele, lapsevanemale – mida õppisin, mida oskan 

 määratleda õpilaste individuaalsed õpitulemused. 

 

3. Hindamisviisid  

Hindamine on sõnaline ( analüüs / hinnang) ja numbriline (hinne): 

 protsessi hindamine (jooksva õppimise või vahetulemuste arvestamine); 

 koolisisene arvestuslik hindamine (eksam, arvestus) 

 koolisisene ja -väline  hindamine (esinemised, konkursid, võistlused, näitused, 

festivalid, ülevaatused).  

 

4. Kokkuvõttev hindamine  

 Õpitulemuste arvestuslik ja kokkuvõttev hindamine on aluseks tunnistuste 

väljastamisel õppekava nõuete täitmise ja huvialaõppe lõpetamise kohta. 



 

 Klaveriõpetuses ja massaažiõppes hinnatakse  kokkuvõtvalt õpilase õpitulemusi 

poolaasta- või aastahindega;  hinne pannakse välja arvestuslikult või 

viiepallisüsteemis.  

 

 

 5. Hindamise teavitamine  

 Kooli õppekavas sätestatud õpilaste hindamise ja hinnangute andmise kord on 

kättesaadav lapsevanemale, õpilase seaduslikule esindajale, õpilasele ja õpetajatele 

kooli õpetajate toas paberkandjal ning seda tutvustatakse lastevanematele lapse 

astumisel huviringi ja lastevanemate koosolekul. 

 Huviala  teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavad õpilastele 

             huviringide õpetajad 

 Õpilasel on õigus saada õpetajatelt teavet  õppimise käigust ja oma arengu kohta 

õpingutes  

 Lapsevanemal on õigus saada teavet õpilase hindamise korralduse kohta ning saada 

teada oma lapse hindeid või tema teadmistele ja oskustele antud hinnanguid. 

 

6. Hinde ja hinnangu vaidlustamine   

 Õpilasel ja tema seaduslikul esindajal on õigus hindeid ja sõnalisi hinnanguid 

vaidlustada kümne päeva jooksul pärast hinde või hinnangu teadasaamist, esitades 

kooli direktorile kirjalikult vastava taotluse koos põhjendustega. 

 Kooli direktor teeb otsuse ja teavitab sellest taotluse esitajat kirjalikult viie tööpäeva 

jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates. 


