
Tallinna 32. Keskkooli 7. klassi üleminekueksami korraldus 

 

ÜLDSÄTTED 
1. Tallinna  32. Keskkoolis  viiakse 7. klassis  õppeaasta lõpul  läbi üleminekueksam. 

2. Üleminekueksami eesmärgiks on kontrollida õppekavas ettenähtud 7. klassi        

õpiväljundite  saavutamist vastavas  õppeaines. 

3. Üleminekueksami  aine valib  kooli metoodikanõukogu  

4. Üleminekueksam  toimub  õppeaasta eelviimasel  õppenädalal. 

5. Hiljemalt kaks nädalat enne üleminekueksami toimumist teavitatakse õpilasi ja nende          

vanemaid  eksami ainest ja toimumise kuupäevast. 

 

EKSAMI   AINE VALIMINE 

1. 7. klassi üleminekueksam toimub aines, mille valib loosiga III trimestri alguses kooli            

metoodikanõukogu. 

2. 7. klassi üleminekueksami loosimises ei osale õppeained, milles toimusid eelmisel          

õppeaastal  riiklikud  tasemetööd. 

3. Kooli metoodikanõukogu loosib 7. klassi üleminekueksami järgmiste õppeainete        

seast:  

humanitaarained  – ajalugu,  a-võõrkeel,  b-võõrkeel;  

loodusained  – loodusõpetus,  geograafia,  bioloogia,  inimeseõpetus;  

loovained – muusika, kunstiõpetus, kehaline kasvatus, käsitöö ja kodundus/         

tehnoloogiaõpetus 

 

EKSAM KOOSTAMINE 

1. 7. klassi üleminekueksami  koostab  vastav  ainekomisjon. 

2. 7. klassi üleminekueksami ülesannete koostamisel arvestab ainekomisjon õppekava        

nõudmisi.  

3. Üleminekueksam  võib  olla kirjalik,  suuline,  praktiline. 

4. Ainekomisjon, mis koostab 7. klassi üleminekueksami, esitab selle kinnitamiseks         

õppealajuhatajale  vähemalt  kaks  nädalat  enne eksami toimumist.  

5. Direktor  kinnitab  käskkirjaga eksami vormi.  
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EKSAM HINDAMINE 

1. 7. klassi üleminekueksamit hinnatakse lähtuvalt Tallinna 32. Keskkooli        

hindamisjuhendist.  

2. Piirkondliku ja vabariikliku taseme olümpiaadidel, ainevõistlustel ja õpioskuste        

võistlustel osalenud ja esimese viie hulka tulnud õpilane on vabastatud sama aine            

üleminekueksamist.  

3. Piirkondliku ja vabariikliku taseme olümpiaadidel, ainevõistlustel ja õpioskuste        

võistlustel osalenud ja esimese viie hulka tulnud õpilase sama aine eksami hindeks on             

„5“. 

4. 7. klassi üleminekueksami  õppeaine ja hinne märgitakse  7. klassi klassitunnistusele. 

5. Õpilasega, kes ei ole eksam toimumise ajal koolis või kes ei sooritanud eksamit             

vähemalt  hindele „3“,  viib  vastava aine õpetaja  enne kooliaasta lõppu  läbi järeleksami. 

6. Järeleksami ülesanded võivad olla võrreldes esialgse eksamiga teistsugused, sisaldades         

ikkagi 7. klassis  vastvas  aines  eelnevalt  õpitut.  
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