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Toila Gümnaasiumi koolilõpueksami eristuskiri 
 

1. Eksami eesmärk 
 
Tulenevalt gümnaasiumi riiklikust õppekavast peab gümnaasiumi õpilane 
gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama vähemalt rahuldavale tulemusele gümnaasiumi 
koolieksami. 
 
Eksami eesmärgid on: 

- motiveerida õpilasi teadlikumalt ja süsteemsemalt õppima gümnaasiumiosas 
õpetatavaid aineid; 

- hinnata õppekavas määratletud õpitulemuste saavutatust;  
- saada tagasisidet õppimise ning õpetamise tulemuslikkusest koolis; 
- võimaldada õpilastel saada objektiivset tagasisidet oma õpitulemustest. 

 
 

2. Eksami sihtrühm 
 
Koolieksami peab sooritama Toila Gümnaasiumi 12. klassi õpilane, kes on läbinud 
riiklikust õppekavast lähtuva kooli õppekava.  
 
Koolieksami geograafias, keemias ja kunstis võib sooritada ka Toila Gümnaasiumi 
11.klassi õpilane, kes on eksamiaine gümnaasiumiastme kohustuslikud kursused 
läbinud. 
 
 

3. Eksamiained 
 
Gümnaasiumi koolieksam on võimalik valida järgmiste õppeainete hulgast (õpilane 
valib ühe õppeaine):  

- bioloogia;  
- geograafia (loodus- ja inimgeograafia);  
- saksa keel*; 
- vene keel*; 
- inglise keel*; 
- keemia; 
- füüsika; 
- ajalugu; 
- ühiskonnaõpetus;  
- muusika; 
- kunst. 

 * - juhul, kui selles aines ei sooritata võõrkeele riigieksamit 
 
Gümnaasiumi koolieksam hõlmab kogu gümnaasiumiosas (X-XII klass) läbitud 
kursustel õpitud materjali (sh põhi- ja üldteadmised, millele pole konkreetsel 
õppeaastal põhitähelepanu pööratud). Gümnaasiumi koolieksami valikusse ei kuulu 
eesti keel, matemaatika ja üks võõrkeel, mille õpilane sooritas kohustuslike 
riigieksamitena.  
 



 
 
 
 

4. Eksamile registreerumine 
 
Õpilased (sh ka 11. klassi õpilased, kes soovivad sooritada koolieksamit geograafias, 
keemias või kunstis) teatavad õppealajuhatajale hiljemalt jooksva õppeaasta 
20. jaanuariks koolieksami õppeaine. Õppealajuhataja täidab õpilaste valikute alusel 
registreerimisvormi lõpueksamite andmekogus hiljemalt jooksva õppeaasta 
30. jaanuariks. 
 
 

5. Eksami  üldine korraldus 
 
Koolieksam korraldatakse kooli direktori kinnitatud eksamiplaani järgi. Gümnaasiumi 
koolieksam toimub pärast riigieksamiperioodi lõppu, tavaliselt juuni esimesel nädalal. 
Eksamiplaan pannakse õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele tutvumiseks välja 
kaks nädalat enne koolieksami algust. 
 
Koolieksam on üldjuhul kirjalik, kuid arvestades õppeaine spetsiifikat võib olla ka 
suuline või kirjalik ja suuline.  
 
Koolieksamitööd koostab kooli direktori moodustatud kooli komisjon, kuhu kuuluvad 
kõik eksamiainete õpetajad. Komisjon esitab eksamitööd direktorile kinnitamiseks 
hiljemalt kolm nädalat enne koolieksamipäeva. Kooli direktor kinnitab 
koolieksamitööd vähemalt kaks nädalat enne koolieksami algust. Kirjalik eksamitöö 
koostatakse ühes variandis. 
 
Abimaterjalide (nt sõnaraamatud. atlased, kalkulaator jms) kasutamise koolieksamil 
otsustab eksamiaine õpetaja. 
 
Gümnaasiumi koolieksamitöid säilitatakse koolis kolm aastat. 
 
 

6. Eksami läbiviimine 
 
Koolieksamite läbiviimiseks moodustab kooli direktor hiljemalt kaks nädalat enne 
koolieksamite algust vähemalt kolmeliikmelised koolieksamikomisjonid. 
 
Kirjalik eksam kestab 180 minutit. Eksaminand kirjutab eksamitöö kirjaliku osa 
loetava käekirjaga, kasutab musta või sinist pasta- või tindipliiatsit, teeb parandused 
selgelt, tõmmates maha terve sõna, sümboli või arvu. 
 
Eksaminandil ei ole lubatud eksamile kaasa võtta eksami sooritamiseks mittevajalikke 
esemeid (eksamikomisjon teeb enne eksamitöö algust teatavaks eksamil vajaminevad 
esemed ning lubatud abivahendid). 
 
Eksaminand ei tohi eksami ajal eksamiruumist lahkuda, välja arvatud vältimatu 
vajaduse korral. Eksamiruumist lahkumise ajaks annab eksaminand eksamitöö 
komisjoni kätte. Lahkumis- ja saabumisaeg märgitakse eksamitööle.  
 
 



 
 
Eksaminand kõrvaldatakse eksamilt, kui ta kasutab eksami ajal kõrvalist abi või 
kirjutab maha või üritab seda teha või on võtnud eksamile kaasa lubamatuid 
abivahendeid. Samuti ei tohi eksaminand häirida oma käitumisega kaasõpilasi. 
Eksamilt kõrvaldatud eksaminandi eksam loetakse mittesooritatuks ning see tuleb 
sooritada korduseksami ajal. 
 
 

7. Eksamitöö hindamine, tulemuste vaidlustamine, korduseksami 
korraldamine 

 
Koolieksamit hinnatakse gümnaasiumi riikliku õppekava hindamisosa järgi. 
 
Koolieksami tulemused protokollitakse.  
 
Kui koolieksamikomisjonil tekib hindamisel lahkarvamusi, otsustatakse hinne 
häälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks koolieksamikomisjoni 
esimehe hääl. Koolieksamikomisjoni liikmete eriarvamused kantakse protokolli. 
 
Koolieksamikomisjon parandab ja hindab eksamitöö kolme tööpäeva jooksul alates 
eksamitöö sooritamisest. Õpilasele teatatakse koolieksami hinne elektroonilisel teel e-
koolis või muul moel, kui õpilasega on kokku lepitud teisiti. 
 
Õpilasel on õigus pärast tulemuste teadasaamist eksamitööga tutvuda ja saada 
õpetajatelt tagasisidet eksamitöö kohta. 
 
Kui õpilane soovib eksamitulemust vaidlustada, on tal õigus esitada kolme tööpäeva 
jooksul pärast tulemuste avalikustamist kooli direktorile apellatsioonikiri pretensiooni 
kirjeldusega. 
 
Kool kohustub apellatsiooni läbi vaatama ning õpilast otsusest teavitama viie 
tööpäeva jooksul alates apellatsioonikirja saamisest. Kooli direktor teeb eksamitöö 
kohta ühe järgmistest otsustest: 1) jätta eksami tulemus muutmata; 2) tõsta eksami 
tulemust; 3) langetada eksami tulemust. 
 
Kui õpilane (sh koolieksamile registreerunud 11. klassi õpilane) ei sooritanud 
koolieksamit mõjuvatel põhjustel (kirjalikult tõendatud) selleks ettenähtud ajal või sai 
mitterahuldava hinde (puudulik või nõrk), on tal õigus sooritada korduseksam 
direktori käskkirjaga määratud ajal hiljemalt jooksva õppeaasta 30. juunil. 
 
 


