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Õpilaste hindamise kord Tallinna Kunstikoolis 
 
I Üldsätted. 
 

1. Käesoleva korraga sätestatakse Tallinna Kunstikooli (edaspidi Kunstikooli) 
õpilaste õpitulemuste (teadmiste ja oskuste) hindamine. 

2. Hindamine lähtub huvialakooli seadusest ning Kunstikooli õppe- ja 
ainekavadest. 

3. Õpilase hindamine õppeaine või selle osade lõikes toimub arvestuste ja 
viiepallilises hindamissüsteemis. 

4. Õpitulemuste hindamine:  
a) annab teavet õpiedukusest; 
b) annab tagasisidet õpitegevuse korraldamise efektiivsusest ning 

võimaldab korrigeerida õpiülesandeid; 
c) motiveerib õpilast sihikindlamalt õppima; 
d) soodustab õpilase enesehinnangu kujunemist; 
e) aitab õpilast eesmärkide püstitamisel ja valikute tegemisel. 

 
5. Iga õppeaasta algul moodustab direktor käskkirjaga Kunstikooli 

hindamiskomisjoni koosseisu. 
6. Hindamiskomisjon hindab õpitulemusi iga trimestri lõpul. 
7. Hindamine ei ole avalik. 
8. Hindamise tulemustest on rühmajuhendaja või aineõpetaja kohustatud 

teavitama õpilast ja vajadusel lapsevanemat. 
9. Hindamise aluseid ja hindamispõhimõtteid tutvustab rühmajuhendaja 

õppeaasta algul õpilastele ja vajadusel lapsevanematele. 
 

II  Hindamiskomisjoni töökord: 
 

1. Kunstikoolis hindab õpilaste töid hindamiskomisjon. 
2. Kunstikooli hindamiskomisjon on otsustusvõimeline kui kohal on üle poole 

Kunstikooli hindamiskomisjoni liikmetest. 
3. Igaks hindamisnädalaks koostab õppealajuhataja ajagraafiku, mille kohaselt: 

3.1. õpilased panevad oma tööd hindamiseks välja 
3.2. hindamiskomisjoni kuuluvad õpetajad viivad läbi hindamise 
3.3. hindamiskomisjon hindab õpilaste tööd kokkuvõtva hindega konsensuse 

alusel. Kui üksmeelt ei saavutada, arvutatakse hinne aritmeetilist keskmist 
kasutades. Kui hinne jääb täpselt kahe hinde vahele, siis otsustab hinde 
konkreetse aine õpetaja. 

3.4. Märgistatakse metoodilise fondi, konkursside või näituste jaoks 
väljavalitud tööd ja aineõpetaja või rühmajuhataja võtab need oma 
valdusesse, küsides hiljem õpilase nõusolekut tööde kasutusõiguste 
loovutamiseks Kunstikoolile. 



4. Õppealajuhataja organiseerib hindamiskomisjoni töö protokollimise ja 
valmistab protokolli ette õppenõukogus kinnitamiseks. Õppealajuhataja 
organiseerib ja korraldab ka hinnetelehtede ning tunnistuste täitmise ja 
õpilastele edastamise. 

5. Õppenõukogu kinnitab hindamistulemused hindamisnädala viimasel päeval või 
hiljemalt kolmandal õppetöö päeval peale hindamisnädala lõppu. Esimese ja 
teise trimestri lõpus saavad õpilased hinnetelehed ning kolmanda trimestri lõpus 
Kunstikooli tunnistuse kursuse läbimise kohta. Hinnetelehed antakse õpilastele 
kätte hiljemalt seitsmendaks õppetöö päevaks peale hindamisnädala lõppu. 
Tunnistused antakse õpilastele kätte hiljemalt Kunstikooli õppeaasta 
lõpuaktusel. Suvepraktikate hinded kantakse praktikale vahetult järgneva 
õppeaasta I trimestri hindamisprotokolli ja hinnetelehele. 

6. Pärast hindamisi viivad õpilased oma tööd koju kui ei ole otsustatud teisiti. 
7. Suvepraktika tööde hindamiseks moodustab rühmajuhataja vähemalt  

kolmeliikmelise hindamiskomisjoni. 
8. Hindamiskomisjoni töö: 
 

8.1. õpetajad on enne hindamisi täielikult tutvunud õpilaste hindamise korraga 
Kunstikoolis. 

8.2. keskendub õpilastööde hindamisele ja ei lasku hindamisel aruteludesse, mis 
ei puuduta antud hetkel hinnatavaid töid. Tekkinud head mõtted märgitakse 
üles ja arutatakse hiljem asjakohasel (ainekomisjoni- või töörühma) 
koosolekul. 

8.3. ei arutle hindamisse mittepuutuvaid küsimusi (õpilaste puudumine ja selle 
põhjused, õpilaste käitumine ja nende noomimine jms.), mis ei puuduta 
antud hetkel hinnatavaid töid. 

 
 
III Õpitulemuste hindamine. 
 

1. Kunstiainetes hinnatakse praktilisi töid, kunstiajaloos praktilisi töid, suulisi ja 
kirjalikke vastuseid. 

2. Lühiajalise õppetöö ülesande tulemuseks on teos, mis on valminud kuni kahe 
õppenädala jooksul (vastavalt tundide arvule nädalas kuni 2-6 akadeemilise 
tunni pikkune õppeülesanne). Pikaajalise õppetöö ülesande tulemuseks on 
teos, mis on valminud kolme ja enama õppenädala jooksul (vastavalt tundide 
arvule nädalas alates 3-9 akadeemilisest tunnist ühe õppeülesande kohta). 

3. Õpilase hindamine õppeaine või selle osade lõikes toimub arvestuslikult 
(arvestatud või mittearvestatud) või viiepallilises hindelise arvestuse 
süsteemis (koos sõnalise vaste ja sisulise määratlusega) järgmiselt: 

 
a) Hinne A(5) ehk väga hea – töö(de) väljapanek on kogu ulatuses terviklik, 

täiuslik, kompositsiooniliselt lõpetatud. Figuuri, natüürmordi ja portree puhul 
on kujutatav antud edasi õigete proportsioonidega, kusjuures raskemate 
ülesannete puhul pole kõikide proportsioonide õige tabamine sedavõrd oluline, 
kuivõrd üldine terviklikkus. Hinde määramisel võtakse arvesse õpilaste vanust 
ja õpilaste varasemat kunstipraktilist kogemust. 

b) Hinne A(4) ehk hea – töö(de) väljapanek on valdavalt terviklik ja 
kompositsiooniliselt lõpetatud. Üksikute tööde teostus võiks olla parem. 



Figuuri, natüürmordi ja portree puhul esineb proportsioonivigu, mis siiski ei 
domineeri väljapanekus kui tervikus. 

c) Hinne A(3) ehk rahuldav – tööde väljapanek on mitteterviklik, tööde teostus 
võiks olla parem. Figuuri, natüürmordi ja portree puhul on palju 
proportsioonivigu ja/või suur osa töödest on lõpetamata (ei mõju terviklikult). 
Töödes on isikupära ning puudused tulenevad peamiselt autori vähesest 
kunstipraktilisest kogemusest. 

d) hinne MA(2) ehk kasin  tööde väljapanek on ebapiisav. Väljapanek ei ole 
terviklik, enamus ülesannetest on puudu või lõpetamata sellise piirini, et 
teostes puudub autori isikupära ja need pole eraldi vaadeldavate kunstitöödena 
arvestatavad kas oma poolikuse või nõrga teostuse tõttu. 

e) hinne MA(1) ehk puudulik – töid ei ole hindamiseks esitatud. 
 
Arvestatud – täidetud on üle poole (trimestri või konkreetse ülesande) õppetöö 
mahust. Õppeaine teoreetilise ja rakendusliku sisu hea või väga hea tundmine ja  
õpitulemuste rakendamise oskus. Iseseisvuse ja loovuse rakendamine püstitatud 
ülesande lahendamisel. 
Mittearvestatud – täidetud on pool või vähem (trimestri või konkreetse ülesande) 
õppetöö mahust. Õppeaine teoreetilise ja rakendusliku sisu tundmine on puudulik. 
 

Positiivse hinde saamiseks peab olema täidetud üle poole trimestri (või 
konkreetse ülesande) õppetöö mahust. See tähendab, et õpilast saab hinnata 
positiivse hindega või arvestusega kui ta on lõpetanud vähemalt 
18 akadeemilise tunni mahus (kui aine maht on 3 akadeemilist tundi nädalas), 
12 akadeemilise tunni mahus ( kui aine maht 2 akadeemilist tundi nädalas) või 
6 akadeemilise tunni mahus ( kui aine maht on 1 akadeemiline tund nädalas) 
pika- või lühiajalisi õppetöö ülesandeid. 

   Trimestri õppeaine, eksam ja arvestus loetakse positiivselt sooritatuks, kui see 
on hinnatud hindele arvestatud või hinnetele 3 - 5. 
Trimestri õppeaine, eksam ja arvestus loetakse negatiivselt sooritatuks, kui see on 
hinnatud hindele mittearvestatud, 2 või 1. 
  Hindeid 2, 1 ja mittearvestatud saanud õpilasel on võimalus parandada oma 
tulemust järelhindamistel. Haiguse tõttu puudunud õpilased panevad oma 
hindamata trimestrite tööd välja järgneva trimestri hindamiste nädalaks. 

 
4. Lisaks hinnetele annavad aineõpetajad õppeprotsessi jooksul õpilasele suulisi 

ja kirjalikke hinnanguid. Õppeprotsessi lõpul annab rühmajuhataja õpilasele 
kokkuvõttva hinnangu, mis kantakse tunnistusele. 

5. Kokkuvõttev hinnang võib kajastada ka õpilase käitumist, suhtumist töösse ja 
kaasõpilastesse, hoolsust, saavutusi kunstikonkurssidel- ja näitustel. 

 
 
IV Vastuvõtukatsete tulemuste hindamine. 
 
Vastuvõtukatsete tulemusi hindab vastuvõtukomisjon Kunstikooli direktori poolt 
kinnitatud Tallinna Kunstikooli vastuvõtukatsete korra alusel. 
 
 V Lõputööde kaitsmine ja hindamine. 
 



1. Lõputöö kaitsmine ja hindamine toimub üldjuhul peale õppekava täielikku ja 
edukat läbimist. 

2. Lõputöö kaitsmine on avalik. 
3. Lõputööde hindamine toimub üldistel alustel ja lõputööde hindamiseks 

moodustab Kunstikooli direktor hindamiskomisjoni. Lõputööde hindamine 
toimub arvestatud / mittearvestatud hindamissüsteemis. 

4. Hindamiskomisjon valib enda hulgast komisjoni esimehe. 
5. Lõputöö kaitsmisele kaasatakse vähemalt üks retsensent, kes ei kuulu kooli 

administratsiooni ja õpetajaskonna hulka. 
6. Lõputöö kaitsmisel esitab õpilane nõutavas mahus teose (teosed) ning esitab 

lõputöö autoripoolse analüüsi. 
7. Hindamiskomisjonil ja retsensendil on õigus esitada õpilastele küsimusi. 
8. Lõputöö juhendaja esitab omapoolse arvamuse. 
9. Retsensent vaatleb teost (teoseid) laiemas kunstilis-kultuurilises kontekstis 

ning argumenteerib selle tugevusi ja nõrkusi. 
10. Õpilasel on õigus esitada vastuseid ja vastuargumente esitatud märkustele ja 

küsimustele. 
11. Hindamiskomisjon langetab otsuse lõputöö hinde osas kinnisel koosolekul. 
12. Hindamiskomisjonil on koostöös retsensentidega õigus teha ettepanek 

parimate lõputööde autorite tunnustamiseks hinde Arvestatud 
kaitsmiskomisjoni kiitusega kandmiseks lõputunnistusele. 

 
VI Hinde vaidlustamine. 
 

1. Õpilane saab vaidlustada ainult oma isikliku töö hinnet. Töö võrdlemine teiste 
õpilaste töödega hinde vaidlustamise puhul on keelatud. 

2. Õpilane saab vaidlustada oma töö hinnet kuni kolm päeva peale hinde 
teatavaks tegemist õpilasele. 

3. Õpilase hindamisel tekkinud eriarvamusi ja vaidlusküsimusi lahendab õpilase, 
lapsevanema või õpetaja kirjalikul nõudmisel Kunstikooli õppenõukogu. 

4. Hinde pannud hindamiskomisjoni liikmed on kohustatud selgitama 
hindamisnorme ja -kriteeriume ning põhjendama hinde õigsust ja vastavust 
nõuetele. 

5. Õppenõukogul on õigus teha hindamiskomisjonile ettepanek hinde 
muutmiseks. 

6. Kui õpilane või lapsevanem ei ole otsusega nõus, on tal õigus pöörduda 
riikliku järelvalve ametniku poole. 

 
 
VII Järgmisele kursusele üleviimine. 
 

1. Kunstikooli I-IV kursuse õpilane, kes on täitnud Kunstikooli õppekava nõuded 
täies mahus, viiakse õppeaasta lõpul üle järgmisele kursusele. 

2. Kui õpilane ei täitnud õppekava nõudeid,siis märgitakse hinnetelehele 
(tunnistusele), et õpilane on läbinud antud kursuse õppekava osaliselt. 

3. Õpilase järgmisele kursusele viimise otsustab Kunstikooli õppenõukogu. 
4. Õppenõukogu võib anda loa osaliselt õppekava läbinud õpilasele jätkata 

õpinguid Kunstikoolis, et läbida õppekava täies mahus. Gümnaasiumi 
lõpetanud õpilased oma õpinguid Kunstikoolis enam jätkata ei saa. 
 



VIII Mida hinnatakse? 
 

a) isiksuse arengu aspekti 
• omandatud teadmiste ja oskuste ulatust, taset, kvaliteeti 
• omandatud teadmiste ja oskuste rakendamise iseseisvust 
• suutlikkust oma teadmisi ja oskusi tehniliselt ja mitmekülgselt 

väljendada 
b) tegevuse tulemuste aspekti 

• teostatud õppeülesande vastavust seatud eesmärkidele 
• teostatud õppeülesande esteetilis-kunstilist kvaliteeti 
• õppetöö teostuse originaalsust, terviklikkust ja isikupära 
• teostuse korrektsust ja kvaliteeti 

c) tegevuse kulgemise ehk protsessi aspekti 
• individuaalset arengut 
• tegevuste integratsiooni 
• lahendusele liikumise teid 
• teadmiste, oskuste ja loovuse kasutamist 
• pühendumist 

 
IX Lõppsätted 
 
Õppenõukogu poolt heaks kiidetud õpilaste hindamise korra kinnitab Tallinna 
Kunstikooli direktor oma käskkirjaga. 

   
 
 
 
 


