
Uurimistöö ja 8.klassi  klassieksami korraldamise tingimused ja kord  

Valjala Põhikoolis 

ÜLDSÄTTED 

1. Uurimistöö koostamine  ja klassieksamite sooritamine  

 Valjala Põhikooli õppekava järgi õppivad 7.klassi õpilased koostavad  III trimestri 

lõpuks uurimistöö ja 8. klassi õpilased sooritavad III trimestri lõpus klassieksami. 

2. Uurimus- ja eksamitööde hoidmine ja säilitamine  

  2.1. Uurimistöödest koostatakse paberkandjal almanahh,  mis säilitatakse kooli 

 raamatukogus. Digitaalne koopia töödest säilitatakse kooli arhiivis;  

 2.2. Klassieksamite tööd säilitatakse kooli arhiivis 3 aastat. 

 

UURIMISTÖÖ JA KLASSIEKSAMITE KORRALDAMISE NING SOORITAMISE 

TINGIMUSED JA KORD 

3. Uurimistöö ja klassieksami eesmärgid ning vormid 

 3.1.Uurimistöö eesmärgid on: 

  3.1.1 uurimistöö metoodika õpetamine; 

  3.1.2 uurimistöö vormistamise õpetamine; 

  3.1.3 õpilase suulise ja kirjaliku väljendusoskuse arendamine; 

  3.1.4 õpilase teadmiste ja oskuste laiendamine. 

  

 3.2. Uurimistöö võib olla: 

  3.2.1 referatiivne; 

  3.2.2 kirjeldav uurimus; 

  3.2.3 kahe nähtuse vaheliste seoste uurimine; 

  3.2.4 probleemi põhjuste analüüsimine.  

 

 3.3. Klassieksami eesmärgid on:  

  3.3.1 hinnata õppekavas määratletud õpitulemuste saavutatust eksamiainetes; 

  3.3.2 saada tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest; 

  3.3.3 suunata eksami sisu ja vormi kaudu õppeprotsessi; 

  3.3.4 eksamikogemuse omandamine . 

 3.4.Ühtlustatud küsimustega eksam võib olla: 

  3.4.1 kirjalik; 

  3.4.2 kirjalik ja suuline kaheosalise eksami puhul. 

 4. Uurimistöö ja klassieksami korraldamine  

  4.1. Valjala Põhikooli õppekava järgi õppiv 7. klassi õpilane koostab uurimistöö ja 

 8.klassi õpilane sooritab ühe klassieksami: 

 4.2. Klassieksami aine määratakse kindlaks III trimestri esimesel õppenädalal. 

 4.3. Klassieksami konsultatsiooni toimumise ajakava kinnitab direktor ja pannakse  

             kõigile tutvumiseks välja kaks nädalat enne klassieksami  algust. 



 4.4. Uurimistöö ja klassieksami hindamisjuhendi koostamisel lähtutakse dokumendist 

 Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise 

 alused, tingimused ja kord Valjala Põhikoolis. 

4.5. Uurimistööde ja klassieksami materjalid ja hindamisjuhendi koostab aineõpetaja, 

 kooskõlastab õppealajuhatajaga ja kinnitab direktor vähemalt kaks nädalat enne 

kaitsmise aega ja eksamiperioodi. 

 4.6. Abimaterjalide kasutamise otsustab töö koostanud õpetaja ja fikseerib need 

 koostatud materjalides.  

 4.7. Uurimistöö kaitsmine ja klassieksam algab üldjuhul kell 10.00. Eksami 

            kestuseks antakse aega kuni kaks astronoomilist tundi. 

 4.8. Uurimistöö ja eksami tulemused protokollitakse. 

 4.9. Uurimistöö ja klassieksami hinne kantakse klassitunnistusele aastahindest eraldi. 

5. Uurimistöö kaitsmine ja klassieksamitel osalemine 

 5.1. Uurimistöö koostamine on kõigile kohustuslik. 

 5.2.Uurimistöö kaitsmisele lubatakse õpilased, kes on järginud õpetaja poolt etteantud 

  töö koostamise ajagraafikut ja läbinud eelkaitsmise. 

 5.3.Klassieksamile lubatakse kõik õpilased. 

 5.4.Klassieksamist ei vabastata. 

 . 

 

6 .Uurimistöö ja klassieksami läbiviimine 

 

 6.1. Uurimistöö ja klassieksamite läbiviimise eest vastutab õppealajuhataja. 

 6.2.Uurimistöö kaitstakse komisjoni ees. Komisjonis on vähemalt 3 liiget: aineõpetaja, 

 selle õppeaine õpetaja, milles uurimistöö koostati, ja direktsiooni esindaja. 

 6.3. Klassieksami läbiviijaks (eksamineerijaks) on üldjuhul vastava õppeaine 

 aineõpetaja ja komisjoni esimees määratakse direktsiooni poolt. 

 7. Korduskaitsmise ja -eksami korraldamine 

 7.1. Uurimistöö kaitsmise mittesooritanud õpilasele määratakse korduskaitsmine. 

 7.2. Korduskaitsmine toimub pärast õppeaasta lõppu hiljemalt 20. juuniks.  

 7.3. Klassieksami hindeks ”1”või ”2” saanud õpilane sooritab korduseksami pärast 

 õppeaasta lõppu hiljemalt 20. juuniks.  

 7.4.Korduskaitsmise ja -eksami toimumise kuupäeva määrab direktor. 

 

 

 

 8.Hinde vaidlustamine 

Lähtudes dokumendist Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning 

klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Valjala Põhikoolis on 

õpilasel ja lapsevanemal õigus uurimistöö või klassieksami hinne vaidlustada. 

 

9 .Uurimistöö ja klassieksamite korraldamise tingimused ja kord Valjala Põhikoolis 

uuendamise ja täiendamise kord 



  

 Uurimistöö ja klassieksamite korraldamise tingimusi ja korda Valjala Põhikoolis 

 täiendatakse, parandatakse ja korrigeeritakse vastavalt vajadusele kogu õppeaasta 

 vältel. 


