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1. Eksami eesmärk 

 

 Koolieksam toetab kooli õppekava rakendamist ning annab tagasisidet õpilasele, õpetajale ja 

koolile õppeaine või õppeainete ning valdkonnapädevuste omandamise kohta.  

 Koolieksam toetab karjäärivalikuid ja valmistab ette edasiõppimist järgmisel haridustasemel.  

 Koolieksam suunab eksami sisu ja vormi kaudu õppeprotsessi.  

 
2. Eksami üldised alused, sihtrühm ja eksami eristuskiri 

 

 Eksami sihtrühmaks on Tamme gümnaasiumi abituriendid, erandkorras ka gümnaasiumi teise 

õppeaasta õpilased, kes on eksamiaines kohustuslikud kursused läbinud. 

 Iga-aastase koolieksami aluseks on eksami eristuskiri, mille koostavad aineõpetajad hiljemalt 

iga kooliaasta jaanuari lõpuks.  

 Eristuskirjas määratakse kindlaks eksami vorm, eksami kestvus, ülesannete temaatika, 

hindamise alused ning varasema õpikogemuse ja saavutuste arvestamine eksami või selle 

osana. 

 Eksamiks ettevalmistamine toimub vastavate õppeainete tundides. Eksamiks soovituslike 

allikate loetelu tehakse õpilastele kättesaadavaks jooksvalt, kuid mitte hiljem kui pärast 

viimast toimunud kursust. 

 

3. Eksamiained 

 

 Koolieksami õppeaine valib õpilane vähemalt kolme kursuse mahuga õppeainete hulgast. 

Sobivate eksamiainete nimekiri sõltub osaliselt õppesuundadest ja on järgmine: 

 

Loodus-

suund 

Meditsiini-

suund 

Tehnoloogia-

suund 

Infotehnoloogia-

suund 

Kultuurisuund 

Kirjandus, saksa/prantsuse/vene keel (B1), valikvõõrkeel (kokku 4 kursust), bioloogia, geograafia, 

keemia, füüsika, ajalugu, kunst (eeldab kohustuslikele kursustele lisaks valikkursust Eesti kunst), 

muusika, kehaline kasvatus, usundiõpetus (eeldab järgmiste kursuste läbimist: maailma usundid, inimene 

ja religioon, uususundid ja vaimsed ühendused Eestis) 

Botaanika 

ja 

zooloogia 

(kokku 4 

kursust) 

 

 

Inimeseõpetus 

(eeldab 

kohustuslikule 

kursusele 

lisaks 

psühholoogia 

ja suhtlemis-

psühholoogia 

kursust) 

Majandus- ja 

ettevõtlusõpe 

(eeldab suunale 

kohustuslikele 

kursustele lisaks 

majanduse 

süvakursust) 

Programmeeri-

mine 

Ühiskonnaõpetus (eeldab 

kohustuslikele kursustele lisaks 

kursust globaliseeruv maailm) 

Inimeseõpetus (eeldab 

kohustuslikule kursusele lisaks 

psühholoogia ja 

suhtlemispsühholoogia kursust) 

  



 Koolieksami õppeaine valiku teeb õpilane teise perioodi arvestuste nädalal õppeinfosüsteemis 

Stuudium.  

 

4. Eksami korraldamine ja läbiviimine 

 

 Eksamit korraldavad kooli direktori käskkirjaga moodustatud vähemalt kolmeliikmelised 

eksamikomisjonid.  

 Eksamikomisjoni esimees on direktori poolt määratud juhtkonna liige või õpetaja. 

 Eksamikomisjoni esimees ei või olla eksaminandide vastava aine õpetaja. Eksamikomisjoni 

esimees vastutab eksami korraldamise ja läbiviimise eest.  

  

5. Eksami hindamine ja tulemuste apelleerimine  

 

 Eksamitöid hindavad eksamikomisjonid ning tulemused protokollitakse. 

 Eksamitulemuste osas on õpilasel võimalik esitada kirjalik apellatsioon koolidirektorile kolme 

tööpäeva jooksul alates eksamitulemuste avalikustamisest. Direktori poolt määratud komisjon 

vaatab viie tööpäeva jooksul alates avalduse esitamisest taotluse läbi ja otsustab eksamihinde 

muutmise või samaks jätmise. 

 

6. Eksami sooritatuks lugemine 
 

Gümnaasiumi koolieksam loetakse õpilase taotluse alusel ja õppejuhi ettepanekul sooritatuks 

kui:  

 õpilane  on  gümnaasiumiastmes  õppides  esinenud  väga edukalt 

aineolümpiaadil  (osalemine  rahvusvahelisel  olümpiaadil, osalemine olümpiaadi 

vabariiklikus voorus, piirkondlikul tasandil tulemus esimese kolmandiku seas gümnaasiumi 

üldarvestuses, Viie Kooli Võistlusel tulemus esimese kümne õpilase seas). Arvesse lähevad 

TÜ teaduskooli loetelus ja ühtlasi  punktis 3 toodud õppeained. Koolieksami hindeks 

arvestatakse õpilasele hinne „5“;  

 õpilane on edukalt osalenud vabariiklikul õpilasvõistlusel või õpilastööde konkursil. Seotud 

õppeaines arvestatakse koolieksami hindeks õpilasele hinne „5“; 

 õpilast on hinnatud gümnaasiumi õppeaja jooksul kõikide õppeainete kõikides kursustes 

hinnetega “väga hea”, “hea” või “arvestatud”. Õpilane valib endale koolieksami aine ning 

koolieksamihinde määramisel arvestatakse eksamiaine kokkuvõtva hinde väärtust; 

 õpilane on olnud ainealaseks tuutoriks kaasõpilastele. 

 


