KEHTESTATUD
direktori 11.12.2019
käskkirjaga nr 1.1.-3/34

Otepää Gümnaasiumi 10. klassi üleminekuarvestuse
ERISTUSKIRI
2019/2020. õppeaastaks
§ 1. Üleminekuarvestuse üldandmed
(1) Üleminekuarvestuse eesmärgid on:
1) anda koolile, õpilasele ja lastevanematele tagasisidet õppimise ning õpetamise
tulemuslikkusest koolis;
2) hinnata gümnaasiumi riiklikus õppekavas ja Otepää Gümnaasiumi gümnaasiumiastme
õppekavas määratletud üld- ja valdkonnapädevuste ning üleminekuarvestuse õppeainete
õppe-eesmärkide ja õpitulemuste saavutatust;
3) suunata üleminekuarvestuse kaudu õpilaste õppeprotsessi ja õpimotivatsiooni;
4) anda õpilastele tagasisidet läbitud kursustel omandatust.
(2) Üleminekuarvestuse (edaspidi arvestus) sihtrühm on Otepää Gümnaasiumi 10. klassi
õpilased.
(3) Arvestuse ülesanded koostatakse 10. klassi füüsika, keemia, geograafia, Eesti ajaloo ja
B1-keeleoskustaseme võõrkeele ning muusika, kunsti ja kehalise kasvatuse kohustuslike
kursuste põhjal, eeldades ka õppija silmaringi.
(4) Õpilase silmaringi all arvestuse tähenduses mõeldakse ühiskonnaelu aktuaalsete teemade
ja sündmuste ning Eesti kultuuri ja spordi tähtsündmuste ja suurkujude tundmist.
(5) Arvestus toimub 21. mail 2020 algusega kell 9.00, kordus- ja järeltöö tegemise võimalus
on 11. juunil 2020 algusega kell 9.00.
§ 2. Arvestustöö ülesehitus
(1) Arvestus on kirjalik komplekstöö, ajaliselt ühes osas ilma vaheajata ning kogukestusega 3
tundi ja 40 minutit. Õpilane saab korraga kätte kõigi arvestuse õppeainete tööd.
(2) Arvestus annab kokku 120 punkti. Kõikide kompleksarvestuse õppeainete arvestustööde
maksimaalne punktisumma on 15 punkti. Arvestuse lõplik punktisumma ümardatakse
matemaatiliste reeglite järgi täisarvuks (alati õpilase kasuks).
(3) Arvestuse füüsika ja keemia osa on ilma praktilise tööta ja nende tegemisel võib kasutada
lisamaterjale, mille õpilane saab arvestuse alguses komisjoni käest.
(4) Arvestustöö ajaloo-osas võib kasutada atlast, mille õpilane saab arvestuse alguses
komisjoni käest.
(5) Arvestustöö võõrkeele osa koosneb lugemise ja keelepädevuse ülesannetest.
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§ 3. Arvestuse hindamine ja tulemuste vaidlustamine
(1)Arvestustööd hindab aineõpetaja vastavalt Otepää Gümnaasiumi gümnaasiumiastme
õppekava üldosas kehtestatud hindamise korraldusele.
(2) Arvestuse rahuldava soorituse tase on vähemalt 50% arvestustöö mahust ehk 60 punkti.
Arvestus on sooritatud, kui õpilane saab tulemuseks A (arvestatud).
(3) Arvestuse tulemused (koondtulemus koos iga aine punktidega) tehakse õpilasele teatavaks
e-päeviku kaudu viie tööpäeva jooksul pärast töö toimumist.
(4) Õpilasel, kes sooritab arvestustöö tulemusele MA (mittearvestatud), on õigus ühele
arvestuse järele tegemise võimalusele.
(5) Õpilasel, kes puudub arvestuse tegemise päeval koolist, on õigus järeltööle ning selle
ebaõnnestumisel ühele kordustööle.
(6) Sooritamata või positiivselt sooritamata arvestus on õppevõlgnevus.
(7) Arvestuse tulemus kantakse e-päevikusse ja lõputunnistusele.
(8) Arvestuse tulemust saab täisealine õpilane või alaealise õpilase seaduslik esindaja
vaidlustada viieteistkümne (15) kalendripäeva jooksul alates hinde teatavakstegemisest.
Teatavakstegemiseks loetakse Otepää Gümnaasiumis hinde kandmist e-päevikusse. Vaie tuleb
esitada haldusmenetluse seaduses vaidemenetlusele ette nähtud korras.
(9) Vaideotsus tehakse haldusmenetluse seaduses kirjeldatud tähtaegadel ja korras.
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