
Kodukord lisa 6 

KIVIÕLI VENE KOOL 

 KÄITUMISE JA HOOLSUSE HINDAMINE  

1. Põhikooliõpilase käitumist ja hoolsust hinnatakse igal õppeperioodil. Õppeaasta kokkuvõtvad hinded 
märgitakse klassipäevikusse ja -tunnistusele, käitumishinne ka õpilasraamatusse.  

2. Õpilase käitumist ja hoolsust hinnatakse hindega "eeskujulik", "hea", "rahuldav" või "mitterahuldav". 
3. Õpilase käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnormide järgimine koolis ning väljaspool kooli. 
4. Käitumishindega "eeskujulik" hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide 

järgimine on harjumuspärane igas olukorras, kes täidab kooli kodukorra nõudeid eeskujulikult ja 
järjepidevalt.  

5. Käitumishindega "hea" hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ja 
täidab kooli kodukorra nõudeid.  

6. Käitumishindega "rahuldav" hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldtunnustatud käitumis- ja 
kõlblusnorme ja täidab kooli kodukorra nõudeid, kuid kellel on esinenud eksimusi, mistõttu ta vajab 
pedagoogide ja lastevanemate tähelepanu ning suunamist.  

7. Käitumishindega "mitterahuldav" hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra nõudeid ega järgi 
üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme, ei allu õpetajate ega lastevanemate nõudmistele. 
Erandjuhtudel võib õpilase käitumise hinnata "mitterahuldavaks" ka üksiku ühiskonna- või 
kõlblusvastase teo eest. 

8. Käitumise aastahindeks pannakse "mitterahuldav" kooli õppenõukogu otsuse alusel. Selleks esitab 
klassijuhataja õppenõukogule põhjendust 

9. Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppimisse ja ülesannetesse, tema kohusetunne, 
töökus, järjekindlus õppeülesannete täitmisel.  

10. Hoolsushindega "eeskujulik" hinnatakse õpilast, kes suhtub õppimisse ja ülesannetesse alati 
kohusetundlikult, õpib kõiki õppeaineid oma võimete kohaselt, on ülesannete täitmisel püüdlik, 
hoolas ja iseseisev, ilmutab omaalgatust ja viib alustatud töö lõpuni.  

11. Hoolsushindega "hea" hinnatakse õpilast, kes suhtub õppimisse ja ülesannetesse kohusetundlikult, on 
iseseisev ja hoolikas ning õpib oma võimete kohaselt.  

12. Hoolsushinde "rahuldav" saab õpilane, kes üldiselt täidab oma õppeülesandeid ja muid kohustusi, 
kuid ei ole piisavalt järjekindel ega õpi kõiki aineid oma tegelike võimete ja arengutaseme kohaselt.  

13. Hoolsushindega "mitterahuldav" hinnatakse õpilast, kes ei õpi võimetekohaselt, suhtub õppimisse ja 
ülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult, ei täida tundides õpetajate nõudmisi, jätab sageli tegemata 
oma kodused õppeülesanded ning muud ülesanded koolis ja kodus.  

 


