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1. KÄSKKIRJA FAKTILINE PÕHJENDUS 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 6 punkti 3 ning Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. 

a määruse nr 2 „Gümnaasiumi riiklik õppekava“ § 18 lõike 3 punkti 4 kohaselt tuleb alates 1. 

septembrist 2013. a gümnaasiumi lõpetamiseks rahuldavalt sooritada õpilasuurimus või 

praktiline töö gümnaasiumi jooksul. 

 

Haridus- ja teadusministri 17. septembri 2010. a määruse nr 59 „Tasemetööde ning põhikooli ja 

gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, 

hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja 

riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord“ § 41 lõike 1 kohaselt peab direktor 

koolieksami läbiviimiseks moodustama hiljemalt kaks nädalat enne koolieksami algust vähemalt 

kolmeliikmelise koolieksamikomisjoni. 

 

Haridus- ja teadusministri 17. septembri 2010. a määruse nr 59 „Tasemetööde ning põhikooli ja 

gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, 

hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja 

riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord“ § 41 lõike 2 kohaselt võib direktor 

koolieksamikomisjoni esimeheks määrata õppealajuhataja, kes vastutab koolieksami 

korraldamise ja läbiviimise eest. 

 

2.  KÄSKKIRJA ÕIGUSLIK ALUS 

Käskkiri tuleneb haridus- ja teadusministri 17. septembri 2010. a määrusest nr 59 „Tasemetööde 

ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde 

koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli 

lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord“ § 41 lõikest 1, mille 

kohaselt peab direktor koolieksami läbiviimiseks moodustama hiljemalt kaks nädalat enne 

koolieksami algust vähemalt kolmeliikmelise koolieksamikomisjoni. 

 

3.  KÄSKKIRJA RESOLUTIIVOSA 

3.1. Moodustan õpilasuurimuse ja praktilise töö kaitsmiseks eksamikomisjoni järgmises 

koosseisus: 

Anžela Lintsen - eksamikomisjoni esimees; 

Jelena Alemajeva - eksamikomisjoni liige; 

Jelena Jegorova - eksamikomisjoni liige; 

Natalja Kvjatkovskaya - eksamikomisjoni liige; 

 



3.2. Moodustan õpilasloovtöö kaitsmiseks eksamikomisjoni järgmises koosseisus: 

Natalja Kvjatkovskaya – eksamikomisjoni esimees 

Olga Denissenko – eksamikomisjoni liige; 

Jekaterina Jermolajeva – eksamikomisjoni liige; 

Alla Naidjonova – eksamikomisjoni liige. 

 

4.  KÄSKKIRJA TEATAVAKSTEGEMINE 

Käskkiri tehakse teatavaks asjaajamiskorras sätestatud korras. 

 

5. KÄSKKIRJA JÕUSTUMINE 

Käskkiri jõustub selle allkirjastamisel. 

 

6. VAIDLUSTAMISVIIDE 

Käskkirjaga mittenõustumise korral on õigus esitada vaie direktorile 30 päeva jooksul käskkirja 

allkirjastamisest. 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Irina Janovitš 

Direktor 
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