Infoks õpilastele ja lapsevanematele -

Kooli õppekava lõpetamine
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekava õpiväljundite saavutamist vähemalt lävendi tasemel.
Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on
õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane lõpueksam (nn koolieksam). Haridusliku
erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib
asendada kutseeksamiga.
Kõik moodulid (sh üldharidusained) lõpevad mooduli lõpphindega. Mooduli lõpphinne on positiivne, kui
õpilane on omandanud kõik mooduli õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel toimuvate riigieksamite sooritamine on kutsekeskhariduse
omandamisel vabatahtlik, välja arvatud eesti keele kui teise keele riigieksam eesti keelest erineva
õppekeelega õppekava lõpetajale. Nimetatud riigieksami võib asendada kutseeksami või erialase
lõpueksami sooritamisega eesti keeles.
Kutseeksamile / erialasele lõpueksamile lubatakse õpilane, kes on saavutanud õppekava õpiväljundid, st
sooritanud kõik õppekavaga ettenähtud moodulid, sh praktika vähemalt lävendi tasemel (või positiivsele
tulemusele juhul, kui moodul ei ole veel lõppenud).
Kutseeksamid viiakse läbi vastavalt kutse andja poolt kehtestatud kutse andmise korrale.
Õpilastel, kes ei saa Tallinna Ehituskoolis toimuval kutseeksamil tervislikel põhjustel osaleda, on
võimalus osaleda kutseeksamil teises kutseõppeasutuses. Sellisel juhul tuleb uues eksami ajas kooli ja
kutseandjaga eraldi kokku leppida.
Kutseeksami sooritamisel väljastab kutseandja õpilasele kutsetunnistuse ning TEK tunnustab sooritust
tehes märke hinnetelehele „sooritas kutseeksami“.
Kutse- ja eriala lõpueksamite ajad (07.04.2021 seisuga):
KUTSEEKSAMID
Kuupäev
Aeg
Rühm
Eriala
04.03.2021
9:00
S15p
plaatija
04.03.2021
14:00
TV-PL
plaatija
04.03.2021
9:00
S11c
CNC töötlemiskeskuse operaator
8.-9.06.2021
9:00
31
tisler
8.06.2021
9:00
S17pm
pehme mööbli valmistaja
14.06.2021
9:00
PS27; S27
mööblirestauraator
11.06.2021
9:00
35, 35v
ehitusviimistlus
PS15m, S15mv maaler
36
kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus
32, S22
puitkonstruktsioonide ehitaja, ehituspuusepp
07.06.2021
9:00
34, S24
sisetööde elektrik
august 2021
PS28
maastikuehitaja
ERIALA LÕPUEKSAMID (HEV õpilastele ja korduseksamina õpilastele, kellel kutseeksam
ebaõnnestub)
Kuupäev
Aeg
Rühm
Eriala
09.03.2021
9:00
S15p
plaatija
05.03.2021
9:00
S11c
CNC töötlemiskekuse operaator
12.06.2021
9:00
S24
sisetööde elektrik
15.06.2021
14:00
Sk13rv
restauraator-viimistleja
10.06.2021
9:00
S17pm
pehme mööbli valmistaja
15.06.2021
9:00
32
puitkonstruktsioonide ehitaja, ehituspuusepp

15.06.2021
16.06.2021

9:00
9:00

15.06.2021
16.06.2021

9:00
9:00

S22
36
35,
PS15m,
S15mv
31
PS27; S27

kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus
ehitusviimistlus,
maaler
tisler
mööblirestauraator

HEV-õppija(te)le vajalike kohanduste planeerimiseks eksami korralduses ja läbiviimises kaastakse
tugispetsialistid.
Eriala lõpueksamit on lubatud sooritada kahel korral: põhi- ja korduseksamil.
Eriala lõpueksamile mitteilmumise põhjustena, mil õpilasele säilib õigus lisa-põhieksamile, aktsepteeritakse õppekorralduseeskirjas §20 p2 lg 1-6 esitatud põhjendusi. Õpilane peab teavitama TEKi viivitamatult
lõpueksamil osalemist takistavast asjaolust ning esitama tõendi eksamilt puudumise põhjuse kohta.
Mitteaktsepteeritaval puudumise põhjendusel märgitakse õpilase kohta eksami protokolli „mitte ilmunud”
ning õpilasel on võimalus osaleda korduseksamil. Korduseksamile mitteilmumisel või korduseksami
ebaõnnestumisel arvatakse õpilane õpilaste nimekirjast välja.

