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KOKKUVÕTE: EHL-i küsitlus põhikooli lõpueksamite kohta  

16.veebruar  2022 

 

 

Eesti õpetajate esindusorganisatsioon Eesti Haridustöötajate Liit  korraldas 

ajavahemikus 04.veebruar 2022 kuni 13 veebruar  2022 oma liikmete hulgas 

põhikooli lõpueksameid puudutava küsitluse. Küsitlus saadeti kõigile, ca 6500 

liikmele. Vastuseid laekus 1446 Küsimusi oli küsimustikus neli. Tulemused on 

esitatud küsimuste kaupa. 

 

1. Arvan, et on oluline, et õpilased teevad põhikooli lõpetamisel 
lõpueksamid. 

 

 

 

Nagu graafikult näha on üle 90% vastanutest nõus või pigem nõus väitega, et eksamid 

peavad põhikooli lõpus olema.  

 
 
 
 
 
 
 

2. Arvan et põhikooli lõpueksami tulemus võiks tunnistusel kajastuda 
eksamitöö soorituse protsendina   
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Nagu graafikult näha on ka selles küsimuses väga suur üksmeel - üle 90% 

vastanutest on nõus või pigem nõus väitega, et eksami tulemus peaks kajastuma 

tunnistusel kajastuma protsendina.  

 

3. Arvan, et põhikooli lõpetamiseks tehtava eksami tulemus ei peaks 
mõjutama põhikooli lõpetamist  
 

 
 

 

 

 

Nagu antud graafikult näha pea 61% on nõustuvad või pigem 

nõustuvad väitega, et PK lõpueksami tulemus ei peaks mõjutama 
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lõpetamist. 15,4% on ei nõustu selle väitega, st on veendunud et lõpetamine paeb 

sõltuma lõpueksamist.  

 

 

4. Kui lõpueksami tulemus jääb mõjutama põhikooli lõpetamist, siis 
eksami tulemus lõpetamise tingimusena peaks olema maksimaalselt 
saadavatest punktidest vähemalt: 

 

 

Viimases küsimuses oli väide lävendi suuruse kohta, kui siiski lõpetamine peaks 

sõltuma eksamitulemusest. Selle vastused korreleeruvad eelmise küsimuse 

vastustega. Need, kes  ei nõustunud või pigem ei nõustunud väitega, et 

eksamitulemusest ei peaks sõltuma lõpetamine, need ka arvavad, et lävend peaks 

olema 50% nagu praegu on meil hinde 3 piir. 

 

Kokkuvõtte 

 

• Küsitluse tulemustest võib järeldada, et üle 90%  õpetajaskonnast  soovivad 

põhikooli lõpueksamite allesjätmist ja soovitavad minna üle 100-pallisele 

hindamisele.  

 

• Suurem osa  õpetajatest eelistavad PK lõpetamine ja lõpueksamite tulemus 

lahti siduda  

 

Lisaks oli veel ka vabavastuse võimalus ja sealt koorus välja, et 

paljude meelest võiks põhikooli lõpueksamid toimuda varem, et 

samade eksamite tulemuste alusel saaks konkureerida järgmisele 

hariduastmele (gümnaasium, kutsekool). 

 


