
Kohila Gümnaasiumi uurimis- ja praktiliste tööde hindamiskord 

 Uurimis- ja praktiliste tööde hindamiskord on kooskõlas Kohila Gümnaasiumi 

hindamisjuhendiga ja toetub Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2012. a määrusele nr 13 

„Gümnaasiumi riiklik õppekava“ lisa 12le, mis sisaldab valikaine „Uurimistöö alused“ 

õppeprogrammi, ja „Kohila Gümnaasiumi uurimistööde koostamise ja vormistamise 

juhendile“.  

1. Uurimis- ja praktilisi töid hindab uurimistööde kaitsmiskomisjon. Kaitsmiskomisjoni 

moodustamise ettepaneku teeb lennu uurimistööde koordinaator. Komisjoni koosseis 

kinnitatakse lennu lõpetamiseni Kohila Gümnaasiumi direktori käskkirjaga.  

2. Komisjoni tööd juhib uurimistööde kaitsmiskomisjoni esimees. Komisjonis on vähemalt neli  

lihtliiget.  

3. Reaal- ja loodusvaldkonna ning humanitaarvaldkonna uurimis- ja praktilistele töödele 

toimub erinevate koosseisudega komisjonis eraldi kaitsmine. Töö kaitstakse selles 

komisjonis, mille ainevaldkonda kuulub töö juhendaja. Kui juhendaja kuulub 

kaitsmiskomisjoni, siis tema ei hinda oma juhendatud tööd. 

4. Komisjoni hindamise aluseks on uurimis- ja praktiliste tööde hindamisjuhend. Iga komisjoni 

liige hindab vastavalt juhendile ja toob esinevad puudused välja hindamislehel.  

5. Komisjon rakendab hindamisjuhendit pärast seda, kui juhendaja on uurimis- või praktilise 

töö esitanud kaitsmiseks lennu koordinaatorile.  

6. Hinnatakse uurimis- või praktilise töö sisu, vormi, protsessi ja kaitsmist 100-punkti 

süsteemis. Hindest 50% moodustab töö sisu, 20% vorm, 10% protsess ja 20% kaitsmine.  

7. Komisjoni liikmete hindepunktid liidetakse, summeeritakse ja leitakse hindepunktide  

keskmine tulemus. Tulemus peab olema täisarv. Vajadusel ümardatakse punktid, nt 0,5-

punktine tulemus hinnatakse õpilase kasuks (1,0).  

8. Punktid teisendatakse 5-pallisüsteemi.  

100-90 p „5“ väga hea  

89-75 p „4“ hea  

74-50 p „3“ rahuldav  

49-20 p „2“ mitterahuldav  

19-0 p „1“ nõrk  

9. Töö vastavusele kooli „Kohila Gümnaasiumi uurimistööde koostamise ja vormistamise 

juhendile“ annab hinnangu retsensent. 

10. Komisjoni ees ei pea tööd kaitsma õpilased, kes on selle tööga esinenud vabariigis. Töö 

hinnatakse hindega väga hea. 

11. Õpilasel on õigus esitada kirjalik apellatsioon kaitsmiskomisjoni esimehele kahe 

tööpäeva jooksul alates hinde teatamise kuupäevast, kui ta ei ole oma hindega rahul. 

Kaitsmiskomisjoni esimees peab sellele kirjalikult vastama seitsme tööpäeva jooksul. 

Komisjonil on õigus tulemust muuta paremaks, jätta samaks või muuta halvemaks. 


