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1. Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritavad õpilased kaks koolieksamit.  

2. Koolieksami võib sooritada kõigis kohustuslikes õppeainetes, ja valikainetes, mida on 

gümnaasiumiastmes õpitud vähemalt 105 õppetundi.  

3. Koolieksami võib sooritada ka ühiskonna õpetuses. 

4. Mooduliainetes on lubatud koolieksam sooritada vaid hispaania keeles, meedias ja 

psühholoogias. 

5. Õpilased teatavad oma koolieksamivaliku abituuriumis 20. jaanuariks. Vastavasisulised 

avaldused esitavad õpilased õppejuhile. 

6. Õpetajad koostavad koolieksami seletuskirja, mis selgitab eksami ülesehitust, sisu, 

eesmärke ning hindamist. Ning esitavad seletuskirja õppejuhile kinnitamiseks III perioodi 

teisel nädalal. Seejärel esitatakse õpilastele täpsem eksamiaine koolieksami juhend. 

7. Eksamimaterjalid esitatakse õppejuhile aineõpetaja poolt hiljemalt kuu aega enne eksami 

toimumist. 

8. Eksamiprotokollid säilitatakse kooli arhiivis. 

9. Koolieksamikomisjonid kinnitatakse hiljemalt 14 päeva enne eksamit. 

10. Õpilasel on õigus sooritada võõrkeele tasemeeksam, mis kantakse soovi korral üle 

koolieksamiks vastavalt õppekavas kehtestatud korrale.  

11. Koolieksam ajaloos, ühiskonnaõpetuses, keemias, geograafias, bioloogias ja füüsikas 

loetakse sooritatuks hindele „väga hea“, kui õpilane on osalenud vastava aine vabariiklikul 

olümpiaadil. 

12. Korduseksamid toimuvad direktori käskkirjaga kinnitatud ajal. 

13. Uurimis- või praktiline töö sooritatakse üldjuhul 12. klassis. Täpsem uurimis- ja praktiliste 

tööde kord on kehtestatud direktori käskkirjaga. 

13.1. Õpilased tutvuvad õpetajate poolt väljapakutud teemadega ja otsivad 

võimalikke teemasid uurimus- ja praktilisteks töödeks 11. klassi I poolaasta jooksul 



ning lepivad kokku, kes juhendab nende tööd (oma kooli õpetajatega või väljaspool 

kooli juhendajaga). Väljastpoolt kooli juhendajate puhul on koolipoolseks 

kontaktisikuks ja vastutajaks klassijuhataja või tema teadmisel aineõpetaja. 

13.2. Õpilased registreerivad oma uurimis– või praktilise töö teema ja juhendaja 

üldjuhul 11. klassis, erandjuhtudel ka 12. klassi I perioodil. Klassijuhatajad esitavad 

oma klassi uurimus- ja praktiliste tööde juhendajad õppejuhile 1. maiks. 

13.3. Valmis tööd esitavad õpilased komisjonile hiljemalt 2 nädalat enne kaitsmist, 

vastavalt direktori poolt kinnitatud ajakavale. 

13.4. Kaitsmisele esitab juhendaja vastavalt vormile kirjalikult hinnangu töö 

teostamise protsessi, töö nõuetele vastavuse kohta ning ettepaneku hindeks. 

13.5. Õppeaasta viimasel uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmisel peavad osalema 10. 

ja 11. klassi õpilased, kellel on veel töö kaitsmata, et saada täpsem ülevaade kaitsmise 

protsessist. 

 


