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• Toetada tõhusamalt koolijuhtide ja õpetajate otsustusõigust.

• Tähtsustada peamise kooli arengut tagava instrumendina koolide 
sisehindamist (eneseanalüüsi). 

• Tagada kogukonnale (õpilased, vanemad, pidaja jne) kui peamisele kooli 
hindajale asjakohane informatsioon vajalike otsuste tegemiseks.

• Lähtuda järelevalve korraldamisel põhimõttest, et järelevalve sekkub 
üldjuhul probleemide ilmnemisel koolis. Järelevalve arvestab kooli 
spetsiifikat. 

• Arvestada paremini riikliku õppekava üldisi eesmärke, eelkõige 
üldpädevusi. 

Välishindamissüsteemi arendamiseks 2014–2020 seatud suunised 



JÄRELEVALVE
 Järelevalvet teostame:

o Kui see on vajalik koolitus-/tegevusloa taotlemiseks
o Teatud teemal (temaatiline järelevalve)
o Riskipõhiselt
o Kaebuste alusel

 Seadusest tulenevalt hindame tegevuse õiguspärasust, jälgime ka seda, kas 
kool toimetab oma sisemiste dokumentide järgi

 Fookus pidajatel

 Tähelepanu all sisehindamine, arengukava, tegevuste planeerimine

 Suur rõhk vestlustel

 Sellest aastast soovime külastada ka õppetunde



Õpitulemuste välishindamine
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatus – arutelud Riigikogus algamas.

Õpitulemuste välishindamise eesmärgid esitatakse seaduses.

 Säilib riiklik õpitulemuste seire ja avarduvad selle võimalused:
o Lisaks õppeainepõhisetele testidele ka üldpädevuste hindamisvahendid. 
o Riiklikud küsitlused välishindamise instrumendina. 
o Kõik õpilased sooritavad enne põhikooli lõpetamist eesti keele või eesti 

keele kui teise keele testi ja testi, millega hinnatakse Eesti Vabariigi 
põhiseaduse, riigikorra ja ühiskonna toimimise põhialuste ning kodaniku 
õiguste ja kohustuste tundmist.

Põhikooli lõpetamise tingimused määrab ja otsuse teeb kool, lähtudes 
riiklikust õppekavast. Riiklikke lõpueksameid põhikoolis läbi ei viida. Õppekava 
läbimise hindamiseks sobiliku viisi ja vahendi valib kool, saab viia läbi ka 
kokkuvõtlikku hindamist põhikooli lõpus. 



Õpitulemuste välishindamise korraldus tulevikus

 Iga-aastaselt tagatakse põhikoolis võimalus hinnata riiklike testidega õpilaste teadmisi keele 
ja kirjanduse, matemaatika ja loodusainete valdkonnas kõigis põhikooliastmetes ning II ja III 
kooliastmes ka sotsiaalainetes ja võõrkeeltes.

 Koolid saavad ise SA Innovega kokku leppida pikemaajalise plaani, millisel aastal ja millistes 
testides osaletakse. Nii muutub testimissüsteem koolide jaoks paindlikumaks ja 
asjakohasemaks, tagasiside saamist saab ette kavandada. Riik seab testimises osalemisele 
miinimumnõuded – kord kolme aasta jooksul osalemine on kohustuslik.

 Koolidele pakutakse ka üldpädevuste hindamisvahendeid (nt õpipädevus, 
enesemääratluspädevus, suhtluspädevus). Testid aitavad märgata õpilase eripära ja kohti, kus 
õpilane vajab toetust. Esimesed sellised testid on põhikoolidele kasutamiseks avatud! Tutvu 
võimalustega siin: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/uldpadevustestid/.

 Viiakse läbi õpilastele, vanematele ja koolitöötajatele suunatud riiklikke küsitlusi, millega 
kogutakse infot nii õppetöö kohta (nt kasutatud metoodika, koolivälised õppekogemused) kui 
ka õppekorralduse ja õppekeskkonna kohta (nt rahulolu, turvalisus, kaasatus, koolikiusamine). 
Kuna õpilaste andmed on isikustatud, on andmed analüüsiks tõhusamalt kasutatavad 
https://www.innove.ee/uuringud/rahulolu/.
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