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RAKVERE RIIGIGÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI KORD  2022/2023. õ-a  

 

Tulenevalt gümnaasiumi riiklikust õppekavast § 18 lg 3 peab gümnaasiumi õpilane 

gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama vähemalt rahuldavale tulemusele gümnaasiumi 

koolieksami. 

 

1. Eksami üldandmed 

1.1 Koolieksami eesmärk on hinnata gümnaasiumi õppekavas määratletud 

õpitulemuste saavutatust eksamiaines. 

1.2 Koolieksami sooritavad G3 õppeastme õpilased 30. mail 2023.  

1.3 Koolieksami valivad õpilased järgmisest nimekirjast: 

 

Ainevaldkond Õppeaine Vorm 

KEEL JA 

KIRJANDUS kirjandus suuline 

VÕÕRKEELED 

B1 keeleoskustasemel - vene keel suuline ja kirjalik 

B1 keeleoskustasemel-  

saksa keel suuline ja kirjalik 

LOODUSAINED 

bioloogia suuline 

geograafia suuline 

keemia kirjalik 

füüsika suuline 

SOTSIAALAINED ajalugu suuline 

KUNSTIAINED muusika suuline, kuulamine 

KEHALINE 

KASVATUS liikumisõpetus kirjalik ja praktiline 

ÕK SUUNAAINE majandusõpetus kirjalik 

 

https://docs.google.com/document/d/1w2fcLLcwO27eAWBrSa03ivnhHgBXcUHn/edit?usp=sharing&ouid=110568594498092073807&rtpof=true&sd=true


1.4 Koolieksami saab B1 tasemel õpitavate võõrkeelte (saksa keel) osas asendada 

rahvusvaheliste sertifikaadieksamitega tingimusel, et õpilane ei asenda sama 

sertifikaadieksamiga võõrkeele riigieksamit. 

2. Eksami korraldus, ülesehitus ja vorm 

2.1 Koolieksami vorm läbiviimise nõuded, kestvus ja tagasisidestamise juhend 

tehakse õpilastele teatavaks hiljemalt II trimestri lõpuks, vastavalt Lisas 1 

toodud vormile. 

2.2 Koolieksami õppeaine valiku registreerib õpilane Stuudiumi keskkonnas 22. 

veebruariks 2023. Pärast nimetatud kuupäeva eksamivalikut muuta ega 

tühistada ei saa. 

2.3 Koolieksameid viivad läbi ja tulemusi hindavad direktori kinnitatud vähemalt 

kolmeliikmelised koolieksamite komisjonid.  

2.4 Eksamikomisjoni esimees on direktori poolt määratud juhtkonna liige või 

õpetaja. 

2.5 Komisjoni esimees ei või olla eksamineeritava klassi eksamiaine õpetaja. 

2.6 Koolieksami koostavad koolieksami komisjoni kuuluvad eksamiaine õpetajad 

lähtuvalt ainekavas esitatud õpitulemustest konkreetses õppeaines ning  eksam 

esitatakse koos hindamisjuhendiga direktorile kinnitamiseks vähemalt kaks 

nädalat enne eksamipäeva. 

2.7 Koolieksami materjal (nt kordamisküsimused, teemad) tehakse õpilastele 

teatavaks vähemalt kaks nädalat enne eksami toimumist. 

2.8 Direktori kehtestatud eksamiplaan tehakse õpilastele teatavaks vähemalt kaks 

nädalat enne eksamite toimumist. 

2.9 Eksamikomisjon tagab eksamiruumis täiendavate lubatud abivahendite 

olemasolu. 

2.10 Eksaminand kirjutab kirjaliku eksamitöö loetava käekirjaga; kasutab pasta - või 

tindipliiatsit, teeb parandused selgelt, tõmmates maha terve sõna, sümboli või 

arvu. 

2.11 Eksami ajal võib eksamiruumist lahkuda vaid vältimatul vajadusel. Lahkumis- 

ja saabumisaeg märgitakse eksamitööle. 

2.12 Tervisega seotud erivajadustest tuleb enne koolieksami algust eksamikomisjoni 

teavitada, vastava otsuse võimalikest muutustest eksami korralduses teeb 

eksamikomisjon. 

3. Eksami hindamine ja tulemuste apelleerimine 

3.1 Koolieksami komisjon hindab eksamitöö kolme tööpäeva jooksul lähtudes 



tagasisidestamise juhendist.  

3.2 Koolieksami hinne kantakse Stuudiumi päevikusse ja lõputunnistusele. 

3.3 Õpilasel on õigus pärast tulemuste teada saamist eksamitööga tutvuda kolme 

tööpäeva jooksul peale eksamitulemuste avalikustamist eksamikomisjoni 

liikme või esimehe juuresolekul. 

3.4 Eksamitulemuste osas on õpilasel võimalik esitada kirjalik apellatsioon 

direktorile kolme tööpäeva jooksul alates eksamitulemuste avalikustamisest . 

Komisjon vaatab viie tööpäeva jooksul alates avalduse esitamisest taotluse läbi 

ja otsustab eksamihinde muutmise või samaks jätmise.  

3.5 Gümnaasiumilõpetaja, kes sooritas koolieksami mitterahuldavalt või ei 

sooritanud koolieksamit, sooritab korduseksami hiljemalt enne abituuriumi 

õppenõukogu. 

3.6 Kui eksamil tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine, hinnatakse koolieksamit  

hindega "nõrk" ja õpilane eemaldatakse eksamilt. Õpilasel on õigus sooritada 

korduseksam. 

3.7 Koolieksami tulemused protokollitakse. Koolieksami töid ning eksamitööde 

tulemusi  säilitatakse koolis kolm aastat. 

 

4. Eksami sooritatuks lugemine 

Direktori otsusega võib lugeda koolieksami sooritatuks, kui õpilane on tõendanud, et on 

omandanud kooli õppekavas ettenähtud teadmised ja oskused väljaspool kooli, näiteks 

rahvusvaheliste olümpiaadide raames, olles sooritanud mõne rahvusvaheliselt tunnustatud testi 

või muul taolisel viisil.  



Lisa 1. Koolieksami vorm läbiviimise nõuded, kestvus ja tagasisidestamise juhend. 

 

 

 

 

 

AINEVALDKOND JA 

ÕPPEAINE  

Aineõpetajad  

Eksami vorm (suuline, 

kirjalik, või suuline ja 

kirjalik)  

Ajaline kestus õpilasele  

Eksami tase (võõrkeelte 

eksam)  

Õppematerjalide loend, 

millel eksam põhineb  

Millised abimaterjalid on 

eksamil lubatud (tagab 

eksami komisjon)  

Hindamiskriteeriumid  

 

 


