8.5. Tulemuse hindamine hindega „nõrk“, kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi
kasutamine või mahakirjutamine
Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib kirjalikku
või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hinnata
hindega „nõrk”.
8.6. Järelevastamise ja järeltööde sooritamise kord
8.6.1 Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle
tulemust on hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” või on hinne jäänud panemata, antakse
õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks.
8.6.2 Õpilasel on üldjuhul õigus järele vastata 10 päeva jooksul pärast mitterahuldava hinde
saamist või puudumise korral kooli tulemise esimesest päevast alates.
Järeltöid saab 10 päeva jooksul sooritada kaks korda. Mitterahuldava hinde tõttu või
põhjuseta puudumise korral tegemata töö järeletegemine on esimene järeltöö. Kui õpilane
pole 10 päeva jooksul tööd järele vastanud, on õpetajal õigus hinnata tulemus hindega „1“.
Põhjusega puudumisel on esimene kord töö põhisooritus, järgnevad on ebaõnnestumise korral
järeltööd. Erandkorras võib õpetajaga kokkuleppel mõjuvate põhjuste olemasolul järele
vastata ka muul ajal, välja arvatud kursuse viimasel nädalal.
8.6.3 Õpetajal lähtub ajaliste piirangute seadmisel õpilase soovile järele vastata või sooritada
järeltööd mõistlikkuse põhimõttest, kusjuures õpilase hindamisel ei ole määravaks asjaolu, et
hinne on saadud järelevastamise või järeltöö kaudu.
8.6.4 Järelevastamine ja järeltöö asendab eelneva hinde, tingimusel, et järelevastamise või
järeltöö käigus saadud hinne väljendab õpilase õpitulemuste paranemist.
8.6.5 Koolis järgitakse põhimõtet, et õpilaste soovi õppida tuleb toetada kogu aeg ning eriti
toetatakse õppimist, mis püüdleb senisest parema tulemuse suunas.
8.6.6 Kursusehinne pannakse välja e-kooli päevikus õpetaja poolt kursusehinde
arvestuspäevaks.
Õpilane võib kursusehinde vaidlustada ja taotleda hinde parandamist 10 päeva jooksul alates
kursusehinde teadasaamisest (e-kooli päevikusse kandmisest).
Õpilase motiveeritud taotlus esitatakse kooli direktorile. Kooli direktor teeb otsuse ja teavitab
sellest taotluse esitajat kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates.
8.6.7 Tegemata hindeline töö või hindamata jäänud hinnatav töö märgitakse e-koolis märgiga
„0“. Kui „puudulikule“ sooritatud töö järeltöö hinne on taas „puudulik“, siis seda hinnet ekooli ei lisata, vaid õpetaja lisab põhitöö hindele kommentaari.
Kõrgemale tulemusele parandatud hinne on märgistatud e-koolis tärniga (näiteks 3*) ja see
asendab puudulikku hinnet.
8.6.8 Õpetajatel on mahukamate tööde (kirjand, essee, mitmetunniline kontrolltöö)
läbivaatamiseks ja hindamiseks aega 10 päeva, lühemate hinnatavate tööde puhul 5 päeva.
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