
 

 

 

Põhikooli eksamikorralduse erisused 2019/2020 õppeaastal 

 
 

        Lugupeetud koolijuht!  

 

Tulenevalt Covid-19 viiruse levikust Eestis põhikooli lõpueksameid 2019/2020. õppeaastal 

läbi ei viida. 

Õpilastele, kelle õppekeel ei ole eesti keel, kes õpivad keelekümblusklassis või kes asusid 

eesti õppekeelega koolis või klassis õppima viimase kuue õppeaasta jooksul ning kellele ei 

ole väljastatud eesti keele B1, B2 ja/või C1 tasemetunnistust, luuakse võimalus sooritada 

vabatahtlikult B1 taseme eksamiga ühitatud eesti keele kui teise keele lõpueksam. 

B1 taseme eksamiga ühitatud eesti keele kui teise keele lõpueksam toimub 8.-10. juunil 

2020 ning seda korraldab SA Innove  koostöös üldhariduskoolidega.  

 

Eksami sooritamine on vabatahtlik  

 

Eesti keele kui teise keele põhikooli lõpueksami sooritamine ei ole sel kevadel põhikooli 

lõpetamise tingimus, st eksami sooritamine on vabatahtlik.    

  

1) Kui õpilane ei soovi asjakohast eksamit sooritada, siis palume koolil teave kokku 

koguda ja saata õpilaste nimekiri koos isikukoodidega (Excel)  hiljemalt 11. maiks 

aadressile: sulvi.botker@innove.ee.  

  

2) Kui õpilasel on eesti keele B1, B2 ja/või C1 tasemetunnistus, siis pole tal võimalust 

sooritada eesti keel teise keelena lõpueksamit. SA Innove tühistab mainitud õpilaste 

registreeringud. 

 

3) Kui õpilane soovib eksamit sooritada, siis pole vaja midagi teha, sest tema andmed 

on juba Eksamite Infosüsteemis olemas.  

 

 

Eksamikorralduse erisused ja eksamiruumid  

 

       Koolil tuleb eksam korraldada sarnaselt eelmise aasta põhikooli eesti keel teise keelena  

      põhikooli lõpueksamiga ja arvestades mõne erisusega 

1) Tulenevalt eksamite vabatahtlikkusest, võivad Teie koolis muutuda eksamisooritajate 

arvud. Seetõttu palume Teil pärast 8. maid EIS-is üle vaadata ja vajadusel uuesti 

moodustada  eksami kirjaliku ja suulise osa eksamigrupid.  

1.1. Kirjaliku ja suulise osa eksamiruumid ja grupid palume märkida 12. maiks 2020.   

1.2.Suulisel osal palume määrata toimumise kuupäevad ning märkida hindajad ja 

intervjueerijad. 

 

2) Kool suunab õpilased kirjaliku osa läbiviimise ruumidesse. SA Innove saadab kooli 

välisvaatleja ja kuulamisosa CD-d, võttes aluseks eksami kirjaliku osa eksamiruumide 

arvu.  
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3) Ühes eksamiruumis võib olla eksaminande arvestusega, et nad saaksid istuda ühekaupa 

üksteist häirimata ja arvestades nakatumise maandamiseks vajalikku distantsi kaks 

meetrit. 2-meetrine distants peab olema nii laudade kui ka lauaridade vahel.  

 

4) Eksami suulise osa korraldamisel palume märkida eksamiruumid, suulise osa 

toimumise kuupäevad ning suunata õpilased märgitud ruumidesse. 

5.1 Igasse eksamiruumi tuleb koolil märkida hindaja ja intervjueerija.  

5.2 Suuline osa tuleb salvestada kooli diktofonile.  

5.3 SA Innove saadab võimalusel igasse eksamiruumi välishindaja (Hindaja II)  

5.4 Välishindaja puudumise korral saadab SA Innove ka oma diktofoni (salvestada 

tuleb kahele diktofonile) Sellisel juhul osaleb suulise osa läbiviimisel Innove 

välisvaatleja. 

 

 

      Eksamiruumide määramine EIS-is: EKK testid -> Testi läbiviimise korraldamine ->  

      testsessioon Põhikool 2020 -> Otsi ->valida testi kirjalik osa -> nupp Vali ruumid  

  

Juhendid: Eksamiruumide määramine  

 

       

      Kaitsevahendite kandmine eksami ajal  

 

Koolid saavad eksamite läbiviimiseks desinfitseerimisvahendid ja maskid. Maski  

kandmisel tuleb lähtuda eksami toimumise ajal kehtivatest tervisekaitsenõuetest. 

Kaitsevahendid saab kool kätte koos eksamimaterjalidega.  

Õpilasel on lubatud eksamiruumi kaasa võtta kuni 200 ml pudel isiklikku käte 

desinfitseerimisvahendit.  

  

Eksamikomisjon   

 

Eksamikomisjoni moodustab kooli direktor käskkirjaga hiljemalt kaks nädalat enne 

eksamit. Eksami komisjon on vähemalt kaheliikmeline. Eksamikomisjoni esimees ei 

tohi olla eksamineeritava klassi lõpueksami õppeaine õpetaja.  

 

Eritingimused   

 

1) Õpilane, kellele võimaldatakse eksami sooritamiseks kasutada lisaaega, peab olema 

suunatud eraldi ruumi.  

2) Ühesugustel tingimustel eksamit sooritavad õpilased võivad olla ühes ruumis, nt kõik 

lisaajaga õpilased on suunatud ühte eksamiruumi.  

3) Kui õpilasele võimaldatakse ka puhkepause, peab ta olema suunatud eraldi ruumi.  

Ta ei saa eksamit sooritada koos teiste õpilastega, kellele võimaldatakse ainult 

lisaaega, ilma puhkepausideta. 

 

 

 

 

 

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eksamite-infosusteem/eisi-kasutusjuhendid/testiruumide-maaramine/


 

 

 

 

Riigieksamite läbiviimise juhis COVID-19 perioodil  

 

Kirjale on lisatud Terviseametiga kooskõlastatud juhis eksami läbiviimiseks Covid-19 

perioodil.  Juhis on koostatud mai alguse seisuga.  

  

Eksami tulemused   

 

SA Innove teatab põhikooli eesti keele kui teise keele B1- eksami tulemused õpilasele 

hiljemalt 30 päeva pärast eksami toimumist. Eksam loetakse toimunuks pärast seda, kui 

on toimunud kõik eksami osad. 

 

Eesti keele teise keelena eksami edukal sooritamisel väljastab SA Innove eesti keele B1-

taseme tunnistuse. Tunnistus väljastatakse juhul, kui õpilane on saanud vähemalt 60% 

maksimaalsest tulemusest, kusjuures ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti.  

 

 

 

Meeldivat koostööd soovides    

Polina Popova     

Eksamikorralduse valdkonnajuht   

Testide korraldamise keskus    

SA Innove    

Tel. 735 0561    

E-post polina.popova@innove.ee   

 

 

 


