Kinnitatud Uhtna Põhikooli direktori
21.04. 2010. a. käskkirjaga nr 40-PT
UHTNA PÕHIKOOLI 8. KLASSI ÜLEMINEKUEKSAMI NÕUDED, LÄBIVIIMISE
TINGIMUSED JA KORD
I 8. KLASSI ÜLEMINEKUEKSAMI EESMÄRK JA VORM
1. Hinnata õpilase teadmisi antud aines.
2. Saada tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest.
3. Võimaldada õpilasel saada praktilisi kogemusi põhikooli lõpueksamite sooritamiseks.
4. 8.klassi üleminekueksam võib olla kas kirjalik või kirjalik ja suuline (kaheosalise
eksami korral).
II EKSAMIL OSALEMINE
1. Kõik 8. klassi õpilased sooritavad õppeaasta lõpus ühes kooli poolt määratud õppeaines
üleminekueksami.
2. Eksamiaine kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga 31.jaanuariks õppealajuhataja
ettepanekul ning eksam toimub 35 õppenädalal.
3. Eksam algab kell 10.00 ja kestab kaks (2) kuni neli (4) astronoomilist tundi.
4. Eksaminand lubatakse eksamile, kui ta ei ole hilinenud rohkem kui pool tundi ja tal on
hilinemiseks eksamikomisjoni poolt mõjuvaks loetud põhjus.
5. Eksamile hilinenud eksaminandile võimaldatakse tööks täisaeg, tema tööle märgitakse
aeg, millal ta alustas eksami sooritamist.
6. Eksaminand võib eksamiruumist lahkuda vaid vältimatu vajaduse korral andes lahkudes
oma eksamitöö eksamikomisjonile, kes märgib tööle eksaminandi eksamiruumist
lahkumise ja sinna tagasituleku aja.
7. Kui õpilane puudub eksamilt arsti poolt tõendatud haiguse tõttu, sooritab ta järeleksami
direktori poolt määratud ajal ja kinnitatud materjalide alusel.
III EKSAMIKOMISJON
1. Eksami korraldamise eest vastutab eksamikomisjon.
2. Eksamikomisjoni moodustab kooli direktor käskkirjaga hiljemalt kaks nädalat enne
eksami toimumist.
3. Ekasmikomisjon on vähemalt kolmeliikmeline.
4. Eksamikomisjoni esimeheks ei või olla antud klassi aineõpetaja.
IV HINDAMINE
1. Eksamitööde hindamisel lähtutakse haridus-ja teadusministri 10.augusti 2005 .a.
määrusest nr 24 ja kooli õppekavas kinnitatud hindamisjuhendist.
2. Eksamitulemused protokollitakse vastava vormi kohaselt (lisa 1).
3. Eksami hinne kajastub klassitunnistusel ja õpilasraamatus eraldi hindena.
4. Eksami hinnet ei arvestata veerandi ega aastahinde väljapanemisel.
V KORDUSEKSAMI KORRALDAMINE
1. Õpilane, kelle üleminekueksamit hinnati hindega “puudulik” või “nõrk”, sooritab
korduseksami direktori poolt määratud ajal hiljemalt 15.juuniks.

PROTOKOLL
8. klassi ............................................... üleminekueksami kohta Uhtna Põhikoolis
Komisjoni esimees ………………………….................
Komisjoni liikmed …………………………..................
..........................................................
..........................................................
Üleminekueksam algas kell ……………, lõppes kell ………………………
Üleminekueksamile ei ilmunud ......................................................................

Eksamiruumist lahkumine.
Nimi

Lahkumise aeg

Saabumise aeg

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Üleminekueksami tulemused:
NB! Tabeliks!
Nr. Õpilase ees- ja perekonnanimi. Hinne. Märkused.

Üleminekueksami komisjoni liikmete
eriarvamused………………………………………………
…………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………..............
Üleminekueksami toimumise kuupäev “……”………………………20….a.
Komisjoni esimees /allkiri/
…………………………………...
Komisjoni liikmed /allkirjad/ …………………………………

