Infokiri eksaminandile: juhised riigieksamitel käitumiseks
NB! Koolimajja sisenetakse peaukse kaudu ja väljutakse tagaukse kaudu!
Koolimajas tuleb jälgida nn ringliiklust (vastavad märgistused asuvad põrandal).
Eesti keele eksam: 29.05
Eksami sooritamise aeg: 10.00 - 16.00 (16.15) - (6 astronoomilist tundi)
1. Eksami päeval tulevad üldjuhul eksaminandid kooli ajavahemikus kell 9.10 9.30.
1.1 Eksaminandid, kes tulevad mõjuvatel põhjustel (nt ühistranspordiga) kooli enne
kella 9.00, suunab eksamikomisjoni liige 2 + 2 reeglit järgides kooli sööklasse eksami
algust ootama.
2. Enne koolimajja sisenemist peavad õpilased desinfitseerima käed. Kaitsemaski
ja kummikinnaste kandmine on vabatahtlik.
3. Kooli meditsiiniõde mõõdab eksaminandide kehatemperatuuri ning hindab
tervislikku seisundit.
3.1 Haigussümptomite (palavik, kuiv köha, hingamisraskused, väsimus, röga) korral
teavitab infolaua töötaja eksamikomisjoni esimeest telefoni teel.
3.2 Kooli meditsiiniõde suunab haigussümptomite korral koolimaja tagaukse kaudu
õpilase koju.
4. Eksaminandid täidavad infolauas COVID-19 kohta küsitlusankeedi.
5. Peale küsitlusankeedi täitmist, suunab infolauatöötaja eksaminandi peatrepist II
korrusele, kus eksamikomisjoni liige võtab eksaminandi vastu ja juhatab
kogunemisruumi.
5.1 Eksaminandide kogunemisruumid asuvad II korrusel ruumides C236, C237,
C238. Igal ruumil on ukse peal õpilaste nimekiri. Õpilased sisenevad kogunemisruumi
eksamikomisjoni liikme järelvalve all (2 + 2 reeglit järgitakse) uksele paigutatud
nimekirja alusel.
5.2 Kogunemisruumidesse panevad õpilased üleriided ja isiklikud vahendid.
5.3 Eksamiks vajalikud vahendid ja isikut tõendava dokumendi võtavad õpilased
kaasa (võtavad kätte); samuti on lubatud kaasa võtta oma jook ja eksamile kohane
söök (šokolaad, müslibatoonike jms) ning isiklik käte desinfitseerimisvahend (kuni 200
ml)
5.4 Kogunemisruumid lukustatakse eksami ajaks eksamikomisjoni liikme poolt
hiljemalt kell 9.45.
6. Eksaminandid siirduvad eksamiruumi (aulasse) poole 2 + 2 reeglit järgides;
reegli järgimist kontrollib ja juhendab eksamikomisjoni liige.
7. Eksamiruumi lubatakse õpilased nimekirja alusel, mis on pandud eksamiruumi
(aula) uksele.
7.1 Eksamikomisjoni liige tuvastab isikut tõendava dokumendi alusel eksaminandi
isiku.
7.2. Enne eksamiruumi sisenemist desinfitseerivad eksaminandid käed.
7.3 Eksaminandil on võimalus eksamiruumi sisenedes kasutada
isikukaitsevahendeid.
7.4 Eksamikomisjoni liige juhatab õpilased eksamilaudade juurde. Eksamilaudadele
on kooli poolt paigutatud Eesti õigekeelsussõnaraamat (ÕS), jook ja šokolaad.

8. Eksamiruumi (aula) juures on isikukaitsevahendid; kaitsemaski ja
kummikinnaste kandmine on vabatahtlik.
9. Eksami ajal jälgivad eksamikomisjoni liikmed õpilaste käega märku andmist
(kui õpilased soovivad tualetti või soovivad eksamitööd üle anda).
Eksamiruumist võib lahkuda vajadusel ainult tualettruumi.
9.1 Eksamiruumi (aula) juures on valves VKÕK Direktori poolt määratud isik, kes
juhatab (läheb kaasa) õpilase II korruse tualettruumi ja tagasi.
9.2 Peale eksamitöö üleandmist väljuvad õpilased ühekaupa eksamiruumist ning
võtavad omad isiklikud asjad ja siirduvad koolimaja küljetrepi kaudu koolimaja
tagauksest välja (koju). Õpilasi juhendab VKÕK Direktori poolt määratud isik.
10. Kui õpilane soovib oma kirjandist koopiat, võib õpilane kogunemisruumi
koopiat ootama jääda. Koopia tehakse peale eksamiaja lõppemist (umbes kella
16.15 - 16.30 vahel).
10.1 VKÕK Direktori poolt määratud isik viib koopia õpilasele ja suunab ta seejärel
koolimaja küljetrepi kaudu koolimaja tagauksest välja (koju).
10.2 Eksaminand võib kirjandi koopia saada kätte ka eksamile järgneval päeval
VKÕK infolauast (välisuksest sisse tulles asub infolaud).

Matemaatika eksam:
Eksami sooritamise aeg: I osa kell 10.00 - 12.00 (120 min); II osa 12.45 - 15.15 (15.30)
- (150 min)
1. Eksami päeval tulevad üldjuhul eksaminandid kooli ajavahemikus kell 9.10 9.30.
1.1 Eksaminandid, kes tulevad mõjuvatel põhjustel (nt ühistranspordiga) kooli enne
kella 9.00, suunab eksamikomisjoni liige 2 + 2 reeglit järgides kooli sööklasse eksami
algust ootama.
2. Enne koolimajja sisenemist peavad õpilased desinfitseerima käed. Kaitsemaski
ja kummikinnaste kandmine on vabatahtlik.
3. Kooli meditsiiniõde mõõdab eksaminandide kehatemperatuuri ning hindab
tervislikku seisundit.
3.1 Haigussümptomite (palavik, kuiv köha, hingamisraskused, väsimus, röga) korral
teavitab infolaua töötaja eksamikomisjoni esimeest telefoni teel.
3.2 Kooli meditsiiniõde suunab haigussümptomite korral koolimaja tagaukse
kaudu õpilase koju.
4. Eksaminandid täidavad infolauas COVID-19 kohta küsitlusankeedi.
5. Peale küsitlusankeedi täitmist, suunab infolauatöötaja eksaminandi peatrepist
II korrusele, kus eksamikomisjoni liige võtab eksaminandi vastu ja juhatab
kogunemisruumi.
5.1 Eksaminandide kogunemisruumid asuvad II korrusel ruumides C236, C237,
C238. Igal ruumil on ukse peal õpilaste nimekiri. Õpilased sisenevad kogunemisruumi
eksamikomisjoni liikme järelvalve all (2 + 2 reeglit järgitakse) uksele paigutatud
nimekirja alusel.
5.2 Kogunemisruumidesse panevad õpilased üleriided ja isiklikud vahendid.
5.3 Eksamiks vajalikud vahendid ja isikut tõendava dokumendi võtavad õpilased
kaasa (võtavad kätte); samuti on lubatud kaasa ainult võtta oma jook ja ning isiklik
käte desinfitseerimisvahend (kuni 200 ml)

5.4 Kogunemisruumid lukustatakse eksami ajaks eksamikomisjoni liikme poolt
hiljemalt kell 9.45.
6. Eksaminandid siirduvad eksamiruumi poole 2 + 2 reeglit järgides; reegli
järgimist kontrollib ja juhendab eksamikomisjoni liige.
7. Eksamiruumi lubatakse õpilased nimekirja alusel, mis on pandud
eksamiruumi (aula) uksele.
7.1 Eksamikomisjoni liige tuvastab isikut tõendava dokumendi alusel eksaminandi
isiku.
7.2. Enne eksamiruumi sisenemist desinfitseerivad eksaminandid käed.
7.3 Eksaminandil on võimalus eksamiruumi sisenedes kasutada
isikukaitsevahendeid.
7.4 Eksamikomisjoni liige juhatab õpilased eksamilaudade juurde.
8. Eksamiruumi (aula) juures on isikukaitsevahendid; kaitsemaski ja
kummikinnaste kandmine on vabatahtlik.
9. Eksami I ja II osa ajal jälgivad eksamikomisjoni liikmed õpilaste käega märku
andmist (kui õpilased soovivad tualetti või soovivad eksamitööd üle anda).
9.1 Aula juures on valves VKÕK Direktori poolt määratud isik, kes juhatab (läheb
kaasa) õpilase II korruse tualettruumi ja tagasi või suunab õpilase peale I osa
eksamitöö üleandmist koolimaja sööklasse lõunat sööma.
10. Peale I osa eksamitöö üleandmist väljuvad õpilased ühekaupa
eksamiruumist ning võtavad vajadusel omad isiklikud asjad ja lähevad
tagumise küljetrepi kaudu sööklasse lõunat sööma. Õpilasi juhendab
eksamikomisjoni liige.
11. Õpilastel on ettenähtud vaheaeg 12.00 - 12.45, samas aga peavad
eksaminandid eksamiruumis olema tagasi kell 12.45. Seega toimub
eksamiruumi sisenemine kell 12.30.
11.1 Õpilased panevad omad isiklikud asjad kogunemisruumi ja võtavad kaasa isikut
tõendava dokumendi. Eksamikomisjoni liige on valves kogunemisruumide juures.
11.2 Eksamikomisjoni liige suunab eksaminandid käsi desinfitseerima.
11.3 Eksamikomisjoni liige tuvastab isikut tõendava dokumendi alusel eksaminandi
isiku.
11.4 Eksamikomisjoni liige juhatab õpilased eksamilaudade juurde.
12. Eksami ajal jälgivad eksamikomisjoni liikmed õpilaste käega märku andmist
(kui õpilased soovivad tualetti või soovivad eksamitööd üle anda).
Eksamiruumist võib lahkuda vajadusel ainult tualettruumi.
12.1 Eksamiruumi (aula) juures on valves VKÕK Direktori poolt määratud isik, kes
juhatab (läheb kaasa) õpilase II korruse tualettruumi ja tagasi.
12.2 Peale eksamitöö üleandmist väljuvad õpilased ühekaupa eksamiruumist ning
võtavad omad isiklikud asjad ja siirduvad koolimaja küljetrepi kaudu koolimaja
tagauksest välja (koju). Õpilasi juhendab VKÕK Direktori poolt määratud isik.

