
Juhendaja koondhinnang ÕPILASFIRMA teemalise töö koostamise kohta (max 56) 

 

Õpilastöö tähtaegne esitamine kaitsmiseks 

Firma äriplaan on õigeaegselt kaitsmiseks esitatud. 8p 

Firma äriplaanile anti kooskõlastatud ajapikendus 6p 

Firma äriplaan esitati kaitsmiseks hilinemisega 1p 

 

Töö toote või teenusega 

Firma liikmed näitasid initsiatiivi oma toote või teenuse arendamisel ning protokollisid enamus 

koosolekutest 6p 

Firma liikmed näitasid mõõdukat initsiatiivi oma toote või teenuse arendamisel ning 

protokollisid mõned oma koosolekutest  4p 

Firma liikmete toote või teenuse arendamisega seotud tööd ei ole võimalik protokollide 

puudumise tõttu hinnata 0p  

 

 

Õpilasfirma juhendi järgimine 

 

Õpilased kasutasid oskuslikult ÕF juhendit ja koostasid oma töö vastavalt nõudmistele ning 

registreerisid firma hiljemalt oktoobrikuu jooksul. 8p 

Õpilased kasutasid ÕF juhendit ja koostasid oma töö vastavalt nõudmistele ning registreerisid 

firma hiljemalt novembrikuu jooksul. 6p 

Õpilased kasutasid ÕF juhendit ja koostasid oma töö vastavalt nõudmistele ning registreerisid 

firma hiljemalt ÕF tegevustega alustamise kalendriaasta jooksul s.t hiljemalt detsembri lõpuks 

4p 

Õpilasfirmat ei õnnestunud kogu tegevusperioodi kestel JA.ee leheküljel registreerida 0p 

 

 

Kokkulepitud kohtumised, mentorklubide tegevused, koolitused ning laadad 



 

Õpilasfirma liikmed (vähemalt 1 liige firma kohta) kohtusid juhendajaga igal kokkulepitud 

korral, võtsid osa vähemalt ühest laadast ning osalesid regulaarselt mentorklubide või 

õppepäevade tegevustes 10p 

 

Õpilasfirma liikmed (vähemalt 1 liige firma kohta) kohtusid juhendajaga enamustel 

kokkulepitud kordadel, võtsid osa vähemalt ühest laadast ning osalesid regulaarselt 

mentorklubide või õppepäevade tegevustes 8p 

 

Õpilasfirma liikmed (vähemalt 1 liige firma kohta) kohtusid juhendajaga enamustel 

kokkulepitud kordadel, võtsid osa vähemalt ühest laadast ning osales(id) mõnel mentorklubide 

või õppepäevade tegevustes 6p 

 

Õpilasfirma liikmed (vähemalt 1 liige firma kohta) kohtusid juhendajaga mõnel kokkulepitud 

kordadel, võtsid osa vähemalt ühest laadast ning osales(id) harva mentorklubide või 

õppepäevade tegevustes 4p 

 

Õpilasfirma liikmed (või vähemalt üks liige) tegi kõike eelpoolmainitut, kuid ei võtnud osa 

ühestki laadast 2p 

 

Õpilasfirma kohtus harva juhendajaga, ei võtnud osa ei mentorklubide ega ka õppepäevade 

tegevustest. 0p 

 

Kontakt juhendajaga 

 

Firma liikmete kontakt juhendajaga oli kogu tööaasta vältel regulaarne ja aktiivne, õpilased 

näitasid initsiatiivi kohtumiste algatamisel 6p 

 



Firma liikmete kontakt juhendajaga ei olnud kogu tööaasta vältel regulaarne ja aktiivne, 

õpilased ei näidanud initsiatiivi kohtumiste algatamisel. Vastutus kohtumiste algatamise eest 

langes suurel määral juhendajale 2p  

 

Tähtajad 

 

Õpilane pidas kinni kokkulepitud tähtaegadest kogu protsessi vältel ning teavitas plaanide 

muutumisest juhendajat vähemalt päev varem 8p  

 

Õpilane pidas suurel määral kinni kokkulepitud tähtaegadest 6p 

 

Õpilane ei pidanud valdavalt kokkulepitud tähtaegadest kinni 2p 

 

Õpilane ei pidanud kokkulepitud tähtaegadest kinni 0p 

 

Üldhinnang õpilasfirma tööle aruande põhjal 

 

Firma liikmete koostatud eneseanalüüs oli väga heal tasemel ning kirjeldas firma käivitamise, 

tegutsemise ning lõpetamisega seotud rõõme ja muresid. Samuti tõi välja mida õpilased 

protsessi jooksul õppisid ning mida ehk edaspidi teisiti teeksid 10p 

 

Firma liikmete koostatud eneseanalüüsis oli vajakajäämisi ühel või teisel eelpoolmainitud 

teemal 5p 

 

Firma liikmete koostatud eneseanalüüs oli kehval tasemel ning ei kirjeldanud firma käivitamise, 

tegutsemise ning lõpetamisega seotud rõõme ja muresid piisavalt VÕI jäi välja toomata mida 

õpilased protsessi jooksul õppisid ning mida ehk edaspidi teisiti teeksid 2p 

Eneseanalüüs jäi esitamata 0p 

 


