
KINNITATUD  

direktori 07.04.2014 

käskkirjaga nr 1 - 9/17   

 

 

8. klassi üleminekueksami läbiviimise ja hindamise kord 
 

§ 1. Üleminekueksami läbiviimine 

(1) 8. klassi üleminekueksami läbiviimise korra kehtestamise aluseks on „Sõmeru Põhikooli 

õppekava“ § 8 lg 2 .  

(2) Ettepaneku eksamiaine määramiseks teeb õppedirektor järgmiste õppeainete hulgast: eesti 

keel, kirjandus, inglise keel, vene keel, matemaatika, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, 

ajalugu. 

(3) Üleminekueksami võib olla kirjalik, suuline või kaheosaline (kirjalik ja suuline) ning selle 

eesmärgiks on: 

1) saada tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest; 

2) võimaldada õpilasel saada praktilisi kogemusi põhikooli lõpueksamite sooritamiseks. 

(4) Eksamiaine kinnitab direktor käskkirjaga 31.jaanuariks ning eksam toimub 35 õppenädalal.  

(5) Eksaminand lubatakse kirjalikule eksamile, kui ta ei ole hilinenud rohkem kui pool tundi ja 

tal on hilinemiseks mõjuv põhjus. Eksaminandile võimaldatakse tööks täisaeg.  

(6) Eksaminand võib eksamiruumist lahkuda vaid vältimatu vajaduse korral. Lahkudes annab ta 

oma eksamitöö komisjonile, kes märgib sellele ruumist lahkumise ja tagasituleku aja. 

(7) Kui õpilane puudub eksamilt või tulemust hinnati hindega “puudulik” või “nõrk”, sooritab ta 

korduseksami direktori poolt määratud ajal ja kinnitatud materjalide alusel. 

§ 2. Eksamikomisjon  

(1) Eksami korraldamise eest vastutab eksamikomisjon. 

(2) Direktor moodustab eksamikomisjoni, kinnitab eksamimaterjalid ja määrab eksami 

toimumise aja oma käskkirjaga hiljemalt kaks nädalat enne eksamit.  

(3) Eksamikomisjon on vähemalt kaheliikmeline. 

(4) Eksamikomisjoni esimeheks ei või olla antud klassi aineõpetaja. 

§ 3. Hindamine 

(1) Eksamitööde hindamisel lähtutakse direktori 21.06.2011 käskkirjaga nr 1-9/20 kinnitatud 

Sõmeru Põhikooli õppekava lisast nr 3 „Õpilaste hindamise kord”.  

(2) Eksamitulemused protokollitakse vastava vormi kohaselt (lisa 1). 

(3) Eksami hinne kajastub klassitunnistusel ja õpilasraamatus eraldi hindena. 

(4) Eksami hinnet arvestatakse õppeaine aastahinde väljapanemisel. 
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PROTOKOLL 
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Üleminekueksami komisjoni liikmete eriarvamused……………………………………………… 
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Üleminekueksami toimumise kuupäev   “……”…………..…………20….a. 

                                 Komisjoni esimees /allkiri/ ………………………..…………... 
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