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Gümnaasiumi ja põhikooli lõpetamise ning hindamise erisused 

2020/2021. õppeaastal 
 

Riigikogu kiitis heaks seadusemuudatuse, mille kohaselt ei ole 2020/2021. õppeaastal 

riigieksamite sooritamine gümnaasiumi lõpetamise tingimus. Koroonakriisist tingitud 

muudatused puudutavad ka põhikooli ja gümnaasiumi hindamise korraldust. 

 

Lisainfo Haridus- ja Teadusministeeriumi veebis www.hm.ee/koroona  

Küsimuste korral saab pöörduda infotelefonidel 5690 0353 ja 5690 0340 ning hm@hm.ee.  

 

Erisused põhikoolis 
 

Hindamine 
Sellel õppeaastal võib põhikoolis ja gümnaasiumis kasutada hindamisel kirjeldavat sõnalist 

hinnangut, millel puudub numbriline ekvivalent ning mida ei pea teisendama viiepallisüsteemis 

hindeskaalasse. 

 

Seaduse jõustumisel tehakse vajalikud muudatused ka riiklikes õppekavades järgmiselt: 

Õppeainete viimased aastahinded väljendatakse üldjuhul numbriliste hinnetena. Kui COVID-

19 haiguse leviku takistamiseks rakendatud meetmetest ja piirangutest tingitud 

õppekorralduslike erisuste tõttu on 2020/2021. õppeaastal kasutatud kirjeldavaid sõnalisi 

hinnanguid ja sellest tulenevalt ei ole võimalik aastahinnet välja panna numbrilise hindena, 

võib kooli õppekavas sätestatud tingimustel ja korras 2020/2021. õppeaastal õppeainete 

viimaste aastahinnetena kasutada „arvestatud/mittearvestatud.”. 

 

Loovtöö 
Sel õppeaastal ei pea õpilane sooritama loovtööd, kui see ei ole kooli õppenõukogu otsusel 

eelmisel õppeaastal kehtinud eriolukorrast või 2020/2021. õppeaastal õpilaste turvalisuse 

kaitseks kooli poolt rakendatud õppekorralduslikest erisustest tulenevalt võimalik. Kui kooli 

õppenõukogu on vastavalt otsustanud, siis  kantakse hinnetelehele märge „Sooritamine ei olnud 

võimalik“. 

 

Lõpueksamite sooritamine 
Sel õppeaastal ei ole põhikooli lõpueksamite tulemused põhikooli lõpetamise otsuse tegemise 

aluseks. Lõpetamiseks peab õpilane siiski osalema kõigil ettenähtud eksamitel. Sooritada tuleb 

eesti keele või eesti keele teise keelena eksam, matemaatikaeksam ning üks valikeksam.  

 

Põhikooli lõpueksamite ja põhikooli koolieksamite hindamistulemused esitatakse protsendina 

maksimaalsest tulemusest. 

 

http://www.hm.ee/koroona
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Põhikoolilõpetaja, kes põhikooli lõpueksami ajal või koolieksami ajal haigestub või ei saa sellel 

osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel, sooritab korduseksami 

koolieksamina (kooli koostatud materjalidega ja kooli määratud ajal). 

 

Eksamid viiakse läbi järgides kehtivaid tervisekaitsenõudeid ja piiranguid. Eksamiruumis 

peavad eksaminandid saama istuda ühekaupa ja üksteist häirimata. 

 

Põhikooli lõpetamine  
2020/2021. õppeaastal lõpetab põhikooli õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on 

vähemalt „rahuldavad” või „arvestatud”, kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö 

ning kes on sooritanud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt põhikooli lõpetamiseks 

nõutavad lõpueksamid, sõltumata eksami tulemusest. 

 

Õpilane ei pea sooritama loovtööd, kui see ei ole õppenõukogu otsusel eelmisel õppeaastal 

kehtinud eriolukorrast või sel õppeaastal õpilaste turvalisuse kaitseks kooli poolt rakendatud 

õppekorralduslikest erisustest tingitult võimalik. 

 

Õppenõukogu otsusel võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku taotluse põhjal anda 

põhikooli lõputunnistuse ka õpilasele, kelle viimane aastahinne on kuni kahes õppeaines „nõrk” 

või „puudulik”. 

 

Erisused gümnaasiumis 
 

Hindamine 
Sellel õppeaastal võib põhikoolis ja gümnaasiumis kasutada hindamisel kirjeldavat sõnalist 

hinnangut, millel puudub numbriline ekvivalent ning mida ei pea teisendama viiepallisüsteemis 

hindeskaalasse. 

 

Seaduse jõustumisel tehakse vajalikud muudatused ka riiklikes õppekavades järgmiselt: 

 Kursusehinded väljendatakse üldjuhul numbriliste hinnetena. Kui COVID-19 haiguse 

leviku takistamiseks rakendatud meetmetest ja piirangutest tingitud õppekorralduslike 

erisuste tõttu on 2020/2021. õppeaastal kasutatud kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid ja 

sellest tulenevalt ei ole võimalik kursusehinnet välja panna numbrilise hindena, võib 

kursusehindena kooli õppekavas sätestatud tingimustel ja korras kasutada 

„arvestatud/mittearvestatud”. 

 

 Kooliastmehinded väljendatakse üldjuhul numbriliste hinnetena. Kui COVID-19 

haiguse leviku takistamiseks rakendatud meetmetest ja piirangutest tingitud 

õppekorralduslike erisuste tõttu on kõik kooliastmehinde aluseks olevad kursusehinded 

väljendatud hinnanguna „arvestatud/mittearvestatud”, võib kooliastmehindena kooli 

õppekavas sätestatud tingimustel ja korras kasutada „arvestatud/mittearvestatud” 
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Õpilasuurimus, praktiline töö ja koolieksam  
Koolieksam 

2020/2021. õppeaastal ei pea õpilane sooritama koolieksamit, kui see ei ole kooli õppenõukogu 

otsusel tulenevalt COVID-19 haiguse leviku takistamiseks rakendatud meetmetest ja 

piirangutest tingitud õppekorralduslike erisuste tõttu võimalik või on oluliselt raskendatud. 

 

Õpilasuurimus ja praktiline töö (eelmisel aastal tehtud muudatus) 

2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal ei pea õpilane sooritama õpilasuurimust või praktilist 

tööd, kui see ei ole kooli õppenõukogu otsusel eelmisel aastal kehtinud eriolukorra  või COVID-

19 haiguse leviku takistamiseks rakendatud meetmetest ja piirangutest tingitud 

õppekorralduslike erisuste tõttu võimalik. 

 
Tulemuste kandmine lõputunnistuse hinnetelehele 

2020/2021. õppeaastal kantakse hinnetelehele järgmised märked: 

 kui kooli õppenõukogu on otsustanud, et õpilasuurimuse, praktilise töö või 

koolieksami sooritamine ei ole tulenevalt liikumispiirangutest ja/või 

õppekorralduslikest erisustest võimalik, kantakse hinnetelehele märge „Sooritamine ei 

olnud võimalik“; 

 kui õppenõukogu eelnimetatud otsust ei teinud, kuid õpilane õpilasuurimust, praktilist 

tööd või koolieksamit ei sooritanud, kantakse lõputunnistusele märge „Jättis 

sooritamata“. 

 

Gümnaasiumi lõpetamine 
Gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks ei ole 2020/2021. õppeaastal riigieksamite, neid 

asendavate rahvusvaheliselt tunnustatud eksamite, gümnaasiumi koolieksami ja õpilasuurimuse 

või praktilise töö sooritamine. 

 

Seaduse jõustumisel tehakse vajalikud muudatused ka riiklikus õppekavas järgmiselt: 

2020/2021. õppeaastal annab kool gümnaasiumi lõputunnistuse õpilasele, kelle 

kooliastmehinded on vähemalt „rahuldavad“ või „arvestatud“. 

 

Riigieksamitel osalemine 
2020/2021. õppeaastal on gümnaasiumi lõpetajatel võimalus sooritada eesti keele või eesti keel 

teise keelena, matemaatika, inglise keele või üks rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksam. 

Riigieksamite sooritamine ei ole seotud gümnaasiumi lõpetamisega.  

 

Eksamile ei tohi tulla, kui esinevad haigussümptomid (palavik, köha, peavalu, lihasvalu). 

Eksaminand ei tohi tulla eksamile ka juhul, kui tema koroonatest on osutunud positiivseks enne 

eksami toimumist või ta on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga nakkusohtlikul 

perioodil (kuni 10 päeva enne eksamit). Lisaks võib praeguses epidemioloogiliselt keerulises 

olukorras esineda erinevaid muid põhjuseid, miks põhieksami päeval eksamil osalemine ei ole 

mõistlik. Sellisel juhul saab osaleda riigieksami lisaeksamil. 

 

Kõik eksamiruumis viibivad isikud peavad kandma maski või katma suu ja nina. Nimetatud 

kohustus ei laiene isikutele, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või muid olulisi 
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põhjuseid arvestades võimalik. Kui eksaminandi või eksamikorraldusega seotud isiku jaoks on 

maski kandmine olulistel põhjustel vastunäidustatud, on võimalik kasutada alternatiivina visiiri. 

 

Kui eksaminand otsustab, et ta ei soovi riigieksamit sooritada, siis selleks midagi tegema 

ei pea.  

 

Riigieksamite lisaeksamitel osalemine 
Kui eksaminand soovib osaleda riigieksami lisaeksamil, tuleb selleks kindlasti esitada avaldus 

Haridus- ja Noorteametile kolme tööpäeva jooksul peale põhieksami toimumist.  

 

Taotluse vorm ja juhised selle esitamiseks: https://harno.ee/riigieksamid#lisaeksamid  

  

Kui taotlus ei ole tähtaegselt esitatud, siis ei ole võimalik lisaeksami aegadel eksamil osaleda.  

Taotlus tuleb esitada ka juhul, kui eksaminand soovis osaleda Cambridge C1 eksamil, kuid 

see ei osutunud mingil põhjusel võimalikuks ning eksaminand soovib teha inglise keele 

riigieksami. Selleks tuleb esitada taotlus samuti kolme tööpäeva jooksul peale Cambridge C1 

eksamipäeva, millelt puuduti.    

 

Taotlus tuleb esitada iga eksami kohta eraldi ning lisada tuleb ka põhjendus, miks põhieksamil 

ei osaletud (nt haigestumine, eneseisolatsioon, aga ka muud mõjuvad põhjused, nagu 

tervislikud põhjused, riskirühma kuuluvad pereliikmed, kõrge nakatumisnäitaja piirkonnas 

vms). Samas ei ole vaja taotlusele lisada mingeid täiendavaid tõendavaid dokumente (nt 

arstitõend). 

 

Arvestada tuleb sellega, et lisaeksamit ei pruugi olla võimalik sooritada oma koolis või ka 

kooliga samas asulas. Lisaeksameid korraldab Haridus- ja Noorteamet. Kui ühes koolis on väga 

vähe neid, kes soovivad eksamit lisaeksami ajal teha, koondatakse mitme kooli õpilased 

lisaeksami ajal ühte eksamipunkti. Eksami toimumise koht teatakse igale eksaminandile.   

 

Täpsemalt vt siit: https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/riigieksamid 

 

Oleme sel aastal kavandanud ka teise lisaeksami korraldamist. Need eksamiajad saame 

teatada siis, kui on jõustunud täiendavate eksamiaegade määramise aluseks olev 

seadusemuudatus. Info on leitav: https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/riigieksamid 

 

Kui põhieksamil osaleda ei ole võimalik, kuid eksamit siiski soovitakse teha, siis tuleb kindlasti 

esitada taotlus esimesel lisaeksamil osalemiseks. Kui ka siis ei ole osalemine võimalik, saab 

esitada taotluse teisel lisaeksamil osalemiseks. Soovitame võimalusel osaleda põhieksamil või 

esimesel lisaeksamil, sest teise lisaeksami tulemused selguvad hiljem ja see võib raskendada 

sisseastumist kõrgkoolidesse. 

 

Juhime tähelepanu, et riigieksameid on kõigil soovijatel võimalus sooritada igal aastal. Seega, 

kui otsustatakse sel aastal eksamit mitte teha või eksam ebaõnnestub, saab eksami soovi korral 

ka järgmisel aastal uuesti teha. 

 

 

https://harno.ee/riigieksamid#lisaeksamid
https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/riigieksamid
https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/riigieksamid
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Riigieksamite ajakava 
 

Riigieksamite põhieksamite ja lisaeksamite ajad 2020/2021. õppeaastal 
 

 PÕHIEKSAM LISAEKSAM 1 LISAEKSAM 2 

Eesti keel (kirjalik) 19. aprill 2021. a 17. mai  2021. a 7. juuni 2021. a 

B2-taseme eksamiga ühitatud 

eesti keel teise keelena 

(kirjalik) 

21. aprill 2021. a 18. mai 2021. a 8. juuni 2021. a 

B2-taseme eksamiga ühitatud 

eesti keel teise keelena 

(suuline) 

21.–23. aprill 2021. a 18.-19. mai 2021. a 8.- 9 juuni 2021. a 

Inglise keel B1/B2-tasemel 

(kirjalik) 
7. mai 2021. a 26. mai 2021. a 21. juuni 2021. a 

Inglise keel B1/B2-tasemel 

(suuline) 
10.–13. mai 2021. a 26.- 27. mai 2021. a 21.-22. juuni 2021. a 

Matemaatika (kirjalik) 21. mai 2021. a 3. juuni 2021. a 18. juuni 2021. a 
 

 

Rahvusvaheliste keeleeksamite ajad 2020/2021. õppeaastal 

 PÕHIEKSAM LISAEKSAM  

Cambridge Assessment English C1 Advanced 

(kirjalik) 

24. aprill 2021. a Inglise keele riigieksam  

07. mai 2021. a 

Cambridge Assessment English C1 Advanced 

(suuline) 

24. aprill – 6. mai 2021. a Inglise keele riigieksam 

10.-13. mai 2021. a 

DELF B1-B2  (kirjalik) 17. mai 2021. a 4. juuni 2021. a 

DELF B1-B2  (suuline) 17. mai – 21. mai 2021. a 4. juuni 2021. a 

ТРКИ B1- ja B2-tase  

(suuline ja kirjalik) 

31. mai – 4. juuni 2021. a 11. juuni 2021. a 

Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase  

(suuline ja kirjalik) 
31. mai  – 4. juuni 2021. a 11. juuni 2021. a 

 

Erisused kutseõppeasutustes 
Kutsekeskhariduse lõpetajatele on eesti keele teise keelena riigieksam vabatahtlik. 

Käesolevaks õppeaastaks kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega erisus PGS §-s 

31 sätestatud lõpueksamite sooritamise kohustuslikkuses ja see laieneb ka kutsekeskhariduse 

õppuritele ning lõpetamiseks eesti keele teise keelena riigieksamit sooritama ei pea.  

Teiste riigieksamite sooritamine on tavapäraselt vabatahtlik. 

Kutseeksami sooritamise nõue kutseõppe lõpetamise tingimusena ei ole muutunud ning 

kutseeksamid toimuvad vastavalt kutseharidusstandardis sätestatule. 

 

Riigieksamite eelne koroonatestimine 
Kõik aprillis riigieksamite ja Cambridge'i inglise keele tasemeeksami sooritajad saavad lasta 

teha enne eksamit kurguloputusvedelikust võetava PCR koroonatesti, et riigieksam oleks 

kõigile asjaosalistele võimalikult ohutu. Testi tulemuse saavad eksaminandid keskmiselt 24 

tunni pärast. Positiivse tulemuse andnud eksaminandid peavad jääma eneseisolatsiooni ning 

saavad eksami sooritada lisaeksami ajal. Lisainfo: www.hm.ee/testimine  

http://www.hm.ee/testimine

