
JUHEND 

 

2018/2019. õa.                        BIOLOOGIAOLÜMPIAAD  

 
Bioloogiaolümpiaadi ühtsete ülesannetega koolivoor ja Tallinna piirkonnavoor toimuvad Tallinna 

üldhariduskoolide 6. – 12. klasside õpilastele lähtuvalt üleriigilise bioloogiaolümpiaadi juhendist  

http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid 

 
Info bioloogiaolümpiaadi Tallinna koolivooru ja piirkonnavooru kohta (juhend, osalejad, tulemused)  

ning teade sõidu korralduse kohta üleriigilisele bioloogiaolümpiaadile (lõppvooru) on Tallinna 

Haridusameti olümpiaadide lehel  http://olympiaadid.haridus.ee  

 
KOOLIVOOR 

Ühtsete ülesannetega  bioloogiaolümpiaadi koolivoor toimub  üheaegselt kõigis Tallinna 

koolides 6.-7. klasside õpilastele 5. detsembril 2018 kell 10.00 – 14.00 ja 8 – 12. klasside 

õpilastele 6. detsembril 2018 kell 13.00 – 15.00. Olümpiaadi koolivoor kestab 6. – 12. klassidele 

120 minutit. 

 

Koolivooru ülesanded 8. – 12. klassile edastatakse 30 minutit enne olümpiaadi algust Tallinna 

Haridusameti olümpiaadide lehel  http://olympiaadid.haridus.ee > 2018/2019.õa.  >  õppeained  

>  bioloogia >  ülesanded 8. – 12. klassile.  

 
Ülesannete kättesaamise korrast on teavitatud Teie kooli õppealajuhatajat.  
 

NB!  6.-7. klassi õpilastele toimub olümpiaad elektrooniliselt koostöös INNOVE-ga.  Õpilaste 

registreerimine olümpiaadiks toimub 26.11 – 3.12.2018 EIS-i keskkonnas  
https://eis.ekk.edu.ee/eis/  Täpsustav juhend ja e – testi kasutamise kord saadetakse 

Haridusametist koolilisti ja õppealajuhatajate listi kaudu bioloogiaõpetajatele                           

12. novembril 2018.  

Palume bioloogiaõpetajatel tutvuda nende materjalidega ja olümpiaadil osalemise korrast 

teavitada õpilasi. 

E-testis osalejatel jälgida, et kooli nimi oleks ühtemoodi kirjutatud. 

 

8. - 12. klassi õpilastele tehakse koolides ülesannetest koopiad ja antakse õpilastele 

lahendamiseks.  

Koolivooru ülesanded on eesti ja vene keeles, vastused on eesti keeles. Ülesanded on koostatud 

klassiti järgmiselt: 8., 9., 10.-11. ja 12. klass. 

Õpilastel kirjutada tööle oma ees- ja perekonnanimi, juhendaja – õpetaja ees- ja perekonnanimi 

ning kooli nimetus korrektselt ja loetavalt, et vältida komisjoni poolt nimede valesti kirjutamist 

protokollides. Vene õppekeelega koolide õpilastel kirjutada eelpool loetletud nimed ladina 

tähtedega.   

 

6. detsembril kell 15.30  saavad koolikomisjonid 8. – 12. kl õpilaste tööde kontrollimiseks ja  

hindamiseks vastused Haridusameti olümpiaadide lehelt  http://olympiaadid.haridus.ee 

 
Kooli juhtkond peab tagama, et olümpiaadi läbiviimine toimub ilma kõrvalise abita ja 

hindamine on objektiivne. 

 

Olümpiaadi ettevalmistumiseks vajaliku kirjanduse loetelu on juhendi Lisas nr 1.  
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Juhendi Lisa 1 edastatakse  8. oktoobril 2018 Haridusameti olümpiaadide lehel  

http://olympiaadid.haridus.ee  

 

NB!   Koolikomisjonil on õigus ühte õpilast igast vanuserühmast  (6. – 12. kl) omal 

äranägemisel esile tõsta boonuspunktide (a´ 3 punkti) andmisega. Õpetaja võib anda 

boonuspunkte õpilasele: 

- kelle teadmised loodusest on mitmekülgsed ja mida ei mõõtnud käesoleva olümpiaadi 

      koolivooru küsimused  või 

- kes on olnud edukas varasematel piirkonnavoorudel (1. – 6. koht)  või 

- kes on osalenud eelnevatel aastatel üleriigilisel olümpiaadil  

Õpilaste nimed, keda kool otsustab esitada boonuspunktide saamiseks, märkida ära 

bioloogiaolümpiaadi koolivoorust osavõtnute elektroonilises protokollis.  Vastav märge 

kirjutada ka õpilase tööle.  

6. – 7. klassist  kanda elektroonilisse protokolli ainult need õpilased, kellele koolikomisjon 

otsustab anda boonuspunkte. 

 

Koolikomisjonid  täidavad elektrooniliselt  12. detsembriks  web- protokolli, kuhu on kantud 

kõikide 8.- 12. klasside koolivoorus osalenud õpilaste nimed kirjatähtedega  (mitte 

trükitähtedega)  ja  lõpptulemused. Web- protokoll on aadressil  http://koolivoor.haridus.ee/ 

Web – protokolli täitmise juhendi saavad õpetajad, kes olümpiaadi tulemusi sisestavad, oma 

kooli õppealajuhatajalt. Vajadusel võib web – protokolli koostamisel abi küsida 

bioloogiaolümpiaadi komisjoni esimehelt  mari.uudelt@gmail.com. 

 

  NB! Eelmisel õppeaastal piirkonnavoorus iga klassi 6 parema hulka tulnud õpilased, kes 

koolivoorus ei osalenud, pääsevad käesoleval õppeaastal piirkonnavooru aineõpetaja 

soovitusel.  Õpilaste nimed teatada ülelinnalisele olümpiaadikomisjonile hiljemalt    

12. detsembril aadressile  mari.uudelt@gmail.com 

 

NB!  Kui mõni tubli õpilane ei saanud mõjuval põhjusel koolivoorus osaleda, aga soovib 

      piirkonnavoorust osa võtta, siis esitab aineõpetaja õpilase nime kirjalikult koos 

põhjendusega  ülelinnalisele olümpiaadikomisjonile hiljemalt 13. detsembril  koos 

teiste õpilaste töödega või saadab avalduse komisjoni esimehe aadressile  

mari.uudelt@gmail.com 

 

Koolid esitavad hiljemalt 13. detsembril  kella 15.00-ks  Tallinna Haridusametisse          

(Estonia ps 5a, 3. korrus)  8. - 9. klassist  kuni 5 parimat tööd igast klassist.  10. - 12. klassist 

tuua Haridusametisse nende õpilaste tööd, mille punktide summa moodustab vähemalt 60% 

maksimumist või nende puudumisel 5 parimat tööd igast klassist.  

6.-7. klassist koostab komisjon piirkonnavooru kutsutute nimekirja e- testi tulemuste põhjal. 

  

Koolivooru tulemused ning nende õpilaste nimed, keda kutsutakse osalema Tallinna 

piirkonnavooru, tehakse teatavaks 18. detsembril 2018 Haridusameti  olümpiaadide lehel  

http://olympiaadid.haridus.ee 

 

Mari Uudelt 

ülelinnalise koolivooru komisjoni esimees,  

Tallinna Järveotsa Gümnaasium 

mari.uudelt@gmail.com 
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TALLINNA PIIRKONNAVOOR 

 

Bioloogiaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor 6. – 12. klasside õpilastele toimub                           

2. veebruaril 2019 algusega kell 11.00  Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis  (Järveotsa tee 31).  

 

Piirkonnavoor kestab gümnaasiumi- ja põhikooliastmele 2 tundi. 
 

Õpilased võtavad olümpiaadile tulles kaasa: 

1. kirjutusvahendid  (pastapliiats, pliiats) 

2. valge korrektuuripliiats (soovitav kaasa võtta) 

3. vahetusjalatsid 

 

Tallinna piirkonnavooru tulemused tehakse teatavaks  7. veebruaril 2019. a  Haridusameti 

olümpiaadide lehel  http://olympiaadid.haridus.ee 

 

Piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilased esindavad Tallinna koole üleriigilise 

bioloogiaolümpiaadi lõppvoorus, mis toimub gümnaasiumiõpilastele  9.- 10. märtsil 2019. a 

Tartus ja põhikooli õpilastele 17. - 18. mail 2019 (toimumiskoht teatatakse hiljem). 

 
Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile  (lõppvooru) korraldab Tallinna Haridusamet. 

Info lõppvooru sõidu korralduse kohta on aadressil  http://olympiaadid.haridus.ee 

 

Tallinna Haridusamet autasustab Tallinna piirkonnavoorus parimaid tulemusi saavutanud õpilasi 

ja nende juhendajaid – õpetajaid ning tunnustab üleriigilises lõppvoorus edukalt osalenud õpilasi 

ja nende juhendajaid – õpetajaid  2019. aasta kevadel. 

 

 

Mari Uudelt 

Tallinna piirkonnavooru komisjoni esimees,  

Tallinna Järveotsa Gümnaasium 

mari.uudelt@gmail.com 

 

 

Egle Vospert 

Tallinna Haridusamet 

egle.vospert@tallinnlv.ee 

tel 6404 976 
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