Õppetöö korraldamine
Orissaare Gümnaasiumis 2016/2017 õa.
2016/2017 õppeaasta koolivaheajad:
1) sügisvaheaeg 22. oktoober 2016.a - 30. oktoober 2016.a;
2) jõuluvaheaeg 23. detsember 2016.a - 8. jaanuar 2017.a;
3) kevadvaheaeg 18. märts 2017.a - 26. märts 2017.a;
4) suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 7. juuni 2017.a - 31. august 2017.a.
Põhikooli ja gümnaasiumi eksamiperioodid:
1) põhikooli lõpetamiseks 01. juuni – 13. juuni 2017
2) gümnaasiumi lõpetamiseks 24. aprill – 10. juuni 2017
Gümnaasiumi riigieksamite õppeained, vormid ja toimumise ajad:
Õppeaine
Vorm
Toimumise aeg
1.
Eesti keel
kirjalik
E. 24. aprill
2.
Inglise keel
kirjalik osa
T. 2. mai
suuline osa
K. 3. mai
3.
Matemaatika
kirjalik
N. 12. mai
* Lisaks gümnaasiumi riigieksamitele tuleb sooritada koolieksam valitud
õppesuunast lähtuvalt. Koolieksami aeg teatatakse hiljemalt kaks nädalat
enne toimumist.
Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja toimumise ajad:
Õppeaine
Vorm
Toimumise aeg
1.
Eesti keel ja kirjandus
kirjalik
N. 1. juuni
2.
Matemaatika
kirjalik
K. 7. juuni
3.
Valikaine:
kirjalik
T. 13. juuni
 Võõrkeel
suuline
T. 13. juuni - K. 14. juuni
kirjalik
T. 13. juuni
 Bioloogia
kirjalik
T. 13. juuni
 Keemia
kirjalik
T. 13. juuni
 Füüsika
kirjalik
T. 13. juuni
 Geograafia
kirjalik
T. 13. juuni
 Ajalugu
kirjalik
T. 13. juuni
 Ühiskonnaõpetus
* Üks valikaine põhikooli õpilase soovil, vastavalt registreeritud soovile,
mille esitamise tähtaeg on hiljemalt 01.02. 2017.
 Kõik eksamid algavad kell 10.00, õpilane lubatakse eksamile isikut
tõendava dokumendi alusel.

Koolieksamid toimuvad järgneva kava kohaselt:
Klass
Hindeline üleminekueksam
III klass
Vabariiklikud tasemetööd:
10.05. - eesti keel
16.05. - matemaatika
V klass
Eksam määratakse 2. veerandi lõpuks
VI klass
Vabariiklikud tasemetööd elektrooniliselt:
03.05. – eesti keel
09.05. – matemaatika
18.05.- valikaine, mis teatatakse üks päev enne
tööd või hiljemalt sama päeva hommikul.
VII klass
Eksamid määratakse 2. veerandi lõpuks
VIII klass
Eksam määratakse 2. veerandi lõpuks, loovtöö
kaitsmise aeg hiljemalt kaks nädalat enne kaitsmist.
X klass
Eksamid määratakse 2. veerandi lõpuks
XI klass
Eksam määratakse 2. veerandi lõpuks, uurimistöö
kaitsmise aeg hiljemalt kaks nädalat enne kaitsmist.
 Üleminekueksamid algavad kell 9.00
Riiklikud tasemetööd ei kuulu hindelise arvestuse alla. Tulemus fikseeritakse
punktidega ning antakse tagasisidena hinnanguliselt.
Hindelise eksami vormi ja sisuga tutvustab õpetaja õpilasi hiljemalt III
õppeveerandil. Üleminekueksami aine otsustatakse pedagoogilise kollektiivi
koosolekul II õppeveerandil.
Üleminekueksami hinne võrdsustub kahe veerandihindega (II – III kooliaste) ja
gümnaasiumiastmel poolte antud aine kursuse hinnetega (IV kooliaste).
Klassikursuse lõpetamiseks vajalik aastahinne moodustub aasta- ja
eksamihindest, kusjuures puuduliku eksamihindega ei saa panna välja positiivset
aastahinnet ega viia järgmisesse klassi. Komisjon määrab korduseksami või
täiendava õppetöö sõltuvalt eelnevatest veerandi/kursusehinnetest.
Õppeperioodid 2016 – 2017
Gümnaasium

Sõltuvalt nädalatundide arvust
perioodi
perioodi
perioodi
lõpp
lõpp
lõpp

perioodi
lõpp

1 kursus
2 kursust
3 kursust
4 kursust
5 kursust

02.06. 2017
24.01. 2017
29.11. 2016
09.11. 2016
21.10. 2016

02.06. 2017
21.04. 2017

Hilde Kurg
õppealajuhataja

02.06. 2017
03.03. 2017
24.01. 2017
16.12. 2016

02.06. 2017
31.03. 2017
23.02. 2017

perioodi
lõpp

02.06. 2017

