Järelevastamiste korraldus
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Õpilane saab sooritada hindeliste tööde järelevastamist vastavalt direktori poolt
kinnitatud graafikule ja/või aineõpetaja poolt määratud aegadel .
Järelevastamiseks saab õpilane üldjuhul ainult ühe võimaluse (v.a. kui põhjuseks on
terviseprobleem, kooli esindamine või muu arvestatav asjaolu) .
Järelevastamine tuleb sooritada juhul, kui õpilasel on mingi töö tegemata (epäevikus märge „T”).
Järelevastamine tuleb sooritada juhul, kui
a) töö on sooritatud mitterahuldavale hindele;
b) õpilane on taotlenud hinde parandamise võimalust ja talle on see võimalus antud;
c) õpilane on puudunud rohkem kui 1/3 antud perioodil toimunud ainetundidest.
Kui käesoleva korra p.10. (4) 3) alusel on õpilasele määratud järelevastamine, siis
selle hinne mõjutab kursusehinnet ja otsuse langetab aineõpetaja.
Järelevastamise sisu, meetodid ja selle toimumise aja määrab aineõpetaja.
Järelevastamise hinde märgib õpetaja e-päevikusse hiljemalt kümne päeva jooksul
pärast järele vastatud töö sooritamist.
Järelevastamise tööd ei pea õpetaja õpilastele tagastama, õpilasel on aga õigus
kontrollitud tööga tutvuda.
Perioodi jooksul tekkinud võlgnevused tuleb õpilasel üldjuhul likvideerida hiljemalt
järgmise perioodi kahe esimese nädala jooksul.
Mõjuval põhjusel ja eelneval kokkuleppel aineõpetajaga, saab õpilane I perioodi
tööde järele vastamiseks võimaluse III perioodi kahe esimese nädala jooksul.
Kui õpilane mõjuva põhjuseta ei ilmu eelnevalt kokkulepitud/määratud
järelevastamisele, on vastava töö hinne „nõrk” ehk „1”.
Kui õpilasel on tähtajaks järelevastamise töö sooritamata, on vastava töö hinne
„nõrk” ehk „1”.
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Kui õpilase tööd hinnati hindega „1“ (nõrk) NRG õppekava p. 8.2 (3) 8) toodud
põhjusel, siis toimub järelevastamine pärast õppeperioodi lõppu.
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Kui kursusehinne on mitterahuldav, on õpilasel alates järgmisest kursusest kohustus
täita aineõpetaja poolt määratud ülesanded (s.h konsultatsioonitunnis osalemine).
Selleks teeb aineõpetaja vastava ettepaneku, mis kinnitatakse õppealajuhataja poolt.
Aineõpetaja võib õpilast kohustada konsultatsioonitunnis osalema, kui õpilasel on
ühel kursusel mitterahuldav arvestuslik hinne.
Kui õpilane mõjuva põhjuseta järelevastamisele ei ilmu, siis ei pea aineõpetaja talle
selleks rohkem võimalusi andma.
Juba sooritatud töö osas järelevastamiseks saab õpilane võimaluse esimesel võimalusel
pärast hinnatud põhitöö kättesaamist. Järelevastamise aja otsustab aineõpetaja.
Kui õpilase esimene töö sooritamise ja ka järelevastamise tulemuseks on mittepositiivne
hinne, võib aineõpetaja määrata järelevastamise õppeperioodi järgsesse aega (pikendatud
õppetööna).
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Aineõpetaja võib ühe õpilase mitu tegemata tööd liita üheks järelevastamise tööks.
Kooli antud aines edukalt esindanud õpilase tegemata tööd võib aineõpetaja hinnata ilma
õpilase poolt järelevastamist sooritamata.
Vajadusel võib õppenõukogu järelevastamiste päevaks kuulutada ka mõne koolipäeva
(veerandi viimane koolipäev või seoses pühadega tekkiv üksik koolipäev esmaspäeval
või reedel) või koolipäeva arvel ka laupäeva. Õpetaja poolt määratud õpilased on
kohustatud osalema selle päeva järelevastamisel ja puudumise korral võib aineõpetaja
määrata järelevastamise võimaluse täiendava õppetöö aega.
Aineõpetaja ei ole kohustatud andma järelevastamise võimalust töö osas, mis sooritati
hindele „rahuldav” või „hea“.

