
 

Tallinna Saksa Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 

Kinnitatud direktori 30.09.2013 käskkirjaga nr 1-2/12 

 

Koolieksami üldandmed 

1. Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (09.06.2010) § 31, tuleb gümnaasiumi 
lõpetamiseks õpilasel rahuldavalt sooritada gümnaasiumi koolieksam. 

2. Gümnaasiumi koolieksami (edaspidi koolieksam) eesmärgid on: 

1) hinnata õppekavas määratletud õpitulemuste saavutatust, 

2) saada tagasisidet õpetamise tulemuslikkusest koolis, 

3) suunata koolieksami sisu ja vormi kaudu õppeprotsessi. 

3. Gümnaasiumi koolieksamitöö (edaspidi koolieksamitöö) ülesanded koostatakse õppeaine 
kohustuslike kursuste põhjal. 

4. Koolieksamitöö sisaldab erineva raskusastmega ülesandeid. 

5. Koolieksami sooritavad kõik 12. klasside õpilased, kusjuures 12.A klass sooritab saksakeelse 
osakonna poolt määratud koolieksamid. 

Koolieksami ülesehitus 

6. Koolieksam algab kell 10.00 ja kestab 240 minutit. 

7. Koolieksamitöö koostab kooli direktori poolt hiljemalt kaks nädalat enne koolieksami 
toimumist moodustatud koolieksamikomisjon (edaspidi komisjon). 

8. Koolieksam on kirjalik. 

9. Kui gümnaasiumilõpetaja (edaspidi lõpetaja) ei saa usulistel või muul mõjuval põhjusel 
koolieksamil osaleda kooli poolt määratud päeval, esitab lõpetaja kooli direktorile avalduse 
korduseksamil osalemiseks. 

10. Koolieksami iga osa annab maksimaalselt 25 punkti ning punktide kogusumma on 100. 

11. Koolieksam koosneb neljast osast: 

1) esimene osa – ühiskond, annab 25 punkti; 

2) teine osa – geograafia, annab 25 punkti; 

3) kolmas osa – globaalprobleemid, annab 25 punkti; 

4) neljas osa – esse kirjutamine, annab 25 punkti. 

12. Koolieksami 1. osa teemad: 

1) ühiskonna valitsemine; 



 

2) indiviid ühiskonnas. 

13. Koolieksami 2. osa teemad: 

1) rahvastik, rahvastikuprotsessid maailmas ja Eestis; 

2) muutused ühiskonnas ja maailmamajanduses. 

14. Koolieksami 3. osa teemad: 

1) keskkonnaprobleemid; 

2) rahvastikuprobleemid; 

3) multikultuursus. 

15. Koolieksami 4. osa on essee kirjutamine. Esse mahtuvus on ca 400 sõna. Teemad on 
õppekava läbivad: 

1) elukestev õpe ja karjääri planeerimine; 

2) keskkond ja jätkusuutlik areng; 

3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; 

4) kultuuriline identiteet; 

5) teabekeskkond; 

6) tehnoloogia ja innovatsioon; 

7) tervis ja ohutus; 

8) väärtused ja kõlblus. 

Gümnaasiumi koolieksami hindamine ja tulemuste 
apelleerimine 

16. Koolieksamitöid hindab kooli direktori poolt määratud komisjon. 

17. Koolieksamitööde hindamisel lähtutakse Tallinna Saksa Gümnaasiumi gümnaasiumi osa 
õppekava üldosas esitatud hindamissüsteemist. 

18. Koolieksam on sooritatud, kui lõpetaja on saanud vähemalt 45 punkti. 

19. Kui koolieksami komisjonil tekib hindamisel lahkarvamusi, otsustatakse hinne 
häälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks koolieksami komisjoni esimehe 
hääl. Koolieksami komisjoni liikmete eriarvamused kantakse protokolli. 

20. Kui lõpetaja ei ole oma eksami tulemusega nõus, siis on tal õigus esitada kooli direktorile 5 
tööpäeva jooksul peale eksami tulemuse teada saamist apellatsioon. Apellatsiooni 
läbivaatamiseks moodustab kooli direktor erapooletu komisjoni, kes kontrollib 10 tööpäeva 
jooksul veel kord lõpetaja tööd ja teatab avalduse esitajale kirjalikult oma otsusest. 
Apellatsioonikomisjonil on õigus jätta eksamitöö tulemus muutmata, seda tõsta või langetada. 

21. Lõpetaja, kes sooritas koolieksami mitterahuldavalt või ei sooritanud koolieksamit, sooritab 
korduseksami hiljemalt jooksva õppeaasta 30. juuniks. Lõpetaja taotlusel võib koolieksam 
toimuda ka pärast 30. juunit, hiljemalt jooksva õppeaasta 25. augustiks. Koolieksami aja määrab 
kooli direktor lõpetaja kirjaliku avalduse alusel. 



 

Soovituslikud materjalid eksamiks ettevalmistumisel 

22. Koolieksami kursuste materjalid pannakse kooli hallatavasse Moodlesse hiljemalt 
01. november 2013. 

 


