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Tartus, 11. jaanuaril 2016. a 
 
 
Hugo Treffneri Gümnaasium, keda esindab põhimääruse alusel direktor Ott Ojaveer, Miina 
Härma Gümnaasium, keda esindab põhimääruse alusel direktor Ene Tannberg, Tartu Jaan 
Poska Gümnaasium (edaspidi Jaan Poska Gümnaasium), keda esindab põhimääruse alusel 
direktor Helmer Jõgi, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium (edaspidi Kristjan Jaak 
Petersoni Gümnaasium), keda esindab põhimääruse alusel direktor Merike Kaste, ja Tartu 
Tamme Gümnaasium (edaspidi Tamme Gümnaasium), keda esindab põhimääruse alusel 
direktor Ain Tõnisson, (edaspidi ühiselt viis kooli, rõhutades vastastikust soovi korraldada 
ühiskatsed kümnendasse klassi kandideerijatele), ning Tartu Linnavalitsuse 
haridusosakond, keda esindab osakonna juhataja Riho Raave, sõlmisid käesoleva 
kokkuleppe alljärgnevas. 
 

1. Viie kooli ühiskatsete eesmärk on võimaldada üheksanda klassi õpilasel kandideerida 
ühiskatsete tulemustega Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Jaan 
Poska Gümnaasiumi, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tamme Gümnaasiumi 
kümnendasse klassi. 
 

2. Ühiselt korraldatakse avalikkuse teavitamine; Tartu ühiskatsete infosüsteemi loomine ja 
kandideerijate registreerimine; ühiskatsete testide ettevalmistamine, läbiviimine, hindamine, 
tulemuste avalikustamine; vestluste aegade koordineerimine ja tulemuste avalikustamine; 
kandideerijate õpilaskandidaatideks vastuvõtmise/mittevastuvõtmise koordineerimine. 

 

3. Viie kooli ühiskatsete testid viiakse läbi ajavahemikus 15.−30. märts. Vestlusvoor viiakse 
läbi aprillikuu jooksul. Konkreetne aeg lepitakse kokku iga õppeaasta alguses.  
 

4. Vajadusel korraldatakse lisatestid õpilastele, kes mõjuvatel põhjustel ei saanud sooritada 
teste selleks ettenähtud ajal. Lisatestide sooritamine toimub mitte hiljem kui kümme päeva 
pärast ühiskatsete põhiaega. Lisatestide sooritamise aeg ja koht teatatakse avalduse esitajale e-
kirja kaudu. 

 

5. Ühiskatsetega seotud kulud 
5.1. Testide koostamisega seotud juhtivõpetajate tööjõukulud ja ühiskatsete infosüsteemi 
administreerimiskulud katavad viis kooli vastavalt omavahelisele kokkuleppele; 
5.2. Testide parandamises osalevate munitsipaalkoolide õpetajate (sh põhikooliõpetajate) 
tööjõukulud katab haridusosakond kuni nelja kuu õpetaja palga alammäära suuruses 
piirsummas; 
5.3. Testidega seotud paberikulud katab haridusosakond. 
 

6. Erandjuhtude lahendamise komisjoni kuuluvad viie kooli õppealajuhatajad/õppejuhid. 
 

7. Registreerimine 
 

7.1. Registreerimine ühiskatsetele toimub viie kooli Tartu ühiskatsete infosüsteemi kaudu. 
7.2. Tartu ühiskatsete infosüsteem on moodul veebipõhisest infosüsteemist Stuudium. 
Tartu ühiskatsete infosüsteemi puudutavates küsimustes on kontaktisikuks Jaan Poska 



Gümnaasiumi direktor, kes juhindub oma tegevuses käesolevast kokkuleppest.  
7.3. Infosüsteem avatakse registreerimiseks 15. veebruaril, registreerimine lõpetatakse viis 
päeva enne kirjalike testide toimumist. 
7.4. Lisatestide sooritamisel lähtutakse ühiskatsete korrast. 
7.5. Ühiskatsetele registreerimine eeldab, et katsetele kandideerija aktsepteerib Hugo 
Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Jaan Poska Gümnaasiumi, Kristjan 
Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tamme Gümnaasiumi vastuvõtukorda. Loetletud 
dokumendid on avalikustatud koolide kodulehekülgedel ning Tartu ühiskatsete 
infosüsteemis alates 15. jaanuarist. 
7.6. Registreerimisel sisestab ühiskatsetele kandideerija infosüsteemi järgmised andmed 
(või teeb järgmiste andmete vahel valiku): 

7.6.1. ees- ja perekonnanimi; 
7.6.2. isikukood;  
7.6.3. A-võõrkeel (eesti, inglise, prantsuse, saksa või vene keel); 
7.6.4. B-võõrkeel (inglise, prantsuse, saksa, soome, vene keel, muu); 
7.6.5. C-võõrkeel (inglise, prantsuse, saksa, soome, vene keel, muu); 
7.6.6. kooli nimi, milles kandideerija hetkel õpib;  
7.6.7. üleriigilise aineolümpiaadi (ained täpsustatakse iga õppeaasta alguses) lõppvoorus 
8. klassis osalenud ja/või 9. klassis lõppvooru kutsutud; 
7.6.8. esimene eelistus (Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Jaan 
Poska Gümnaasium, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ja Tamme Gümnaasium); 
7.6.9. teine eelistus (Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Jaan 
Poska Gümnaasium, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ja Tamme Gümnaasium); 
7.6.10. kolmas eelistus (Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Jaan 
Poska Gümnaasium, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ja Tamme Gümnaasium); 
7.6.11. neljas eelistus (Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Jaan 
Poska Gümnaasium, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ja Tamme Gümnaasium); 
7.6.12. kontakttelefoni number; 
7.6.13. meiliaadress; 
7.6.14. kandideerija vanema või hooldaja nimi, kontakttelefoni number, meiliaadress. 

7.7. Valides märke registreerun, saadab Tartu ühiskatsete infosüsteem kandideerija meilile 
teatise, milles on kirjas järgmised andmed: 

7.7.1. testide sooritamise koht (Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma 
Gümnaasium, Jaan Poska Gümnaasium, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ja Tamme 
Gümnaasium) ja aeg; 
7.7.2. kümnekohaline kandideerija kood, mille  

7.7.2.1. esimene sümbol tähistab kooli, kus sooritatakse testid (H – Hugo Treffneri 
Gümnaasium, J – Jaan Poska Gümnaasium, K – Kristjan Jaak Petersoni 
Gümnaasium, M – Miina Härma Gümnaasium, T –  Tamme Gümnaasium); 
7.7.2.2. järgmised kaks sümbolit tähistavad ühiskatsete aastat (T151020099/ 15 
tähistab aastat 2015); 
7.7.2.3. järgmised kolm sümbolit tähistavad ruumi numbrit, kus testid sooritatakse 
(T151020099/ 102 – ruum nr 102); 
7.7.2.4. viimased neli sümbolit tähistavad registreerumise järjekorda (T151020099/ 
0099 kandideerija oli 99 registreeruja). 

7.7.3. Tartu ühiskatsete infosüsteemi sisenemiseks on vajalik sisestada isikukood ja 
salasõna, mille genereerib Tartu ühiskatsete infosüsteem. 

      7.8. Registreerimise perioodil on viie kooli direktoritel, õppealajuhatajatel/õppejuhtidel 
ning kooli administraatoril võimalus näha Tartu ühiskatsete infosüsteemis registreerunud 
õpilaste arvu ning punkti 7.6.7 andmeid. 

 7.9.Registreerimisperioodi lõppedes tagatakse viie kooli direktoritele, 
õppealajuhatajatele/õppejuhtidele ja administraatoritele juurdepääs järgmistele andmetele: 

7.9.1. kandideerijate isikukoodid; 



7.9.2. kandideerijate koodid; 
7.9.3. kooli nimetus, kus kirjalikud testid sooritatakse; 
7.9.4. ruumi number, kus kirjalikud testid sooritatakse. 
 

8. Kirjalikud testid  
8.1. Kirjalike testide (edaspidi „testid“) koostamiseks ja hindamiseks moodustatakse  
valdkonna komisjonid, kuhu kuuluvad katseid korraldatavate koolide aineõpetajad. Iga 
õppeaasta alguses valitakse komisjoni esimees. 
8.2. Komisjoni esimehe vastutusvaldkonnad: 

8.2.1. esitada kokkulepitud ajaks oma kooli direktorile kirjalike testide sisu kirjeldus, 
mis avaldatakse viie kooli ühiskatsete vastuvõtukorra lisadena; 
8.2.2. koordineerida viie kooli koostöös testide ülesannete panga loomist; 
8.2.3. vastutada ülesannete panga ja testide turvalise säilimise eest; 
8.2.4. üle anda vähemalt 10 päeva enne kirjalike testide toimumist oma kooli 
õppejuhile/õppealajuhatajale kooli vastutatava õppeaine kirjalike testide kolm varianti. 
8.2.5. koordineerida viie kooli koostöös testide hindamine ühe nädala jooksul pärast 
kirjalike testide sooritamist. 

8.3. Kirjalikud testid sooritatakse kandideerija koodis näidatud ruumis pildiga dokumendi 
(õpilaspilet, pass, lD-kaart) alusel teatises märgitud koolis. 
8.4. Õpetajatele, kes viibivad kirjalike testide läbiviimise juures, koostatakse täpne 
tööjuhend. 

 
9. Õppealajuhatajate/õppejuhtide vastutusvaldkonnad: 

9.1.Valida (viie kooli õppealajuhatajad/õppejuhid koos) ainetestide kolme versiooni hulgast 
lõppvariant. 
9.2. Paljundada (viie kooli õppealajuhatajad/õppejuhid) testid kokkulepitud ajal. 
9.3. Koordineerida oma kooli vastutatava valdkonna tulemuste sisestamise eest Tartu 
ühiskatsete infosüsteemi kokkulepitud ajaks. 
9.4. Tagada pärast hindamist kirjalike testide jõudmine koolidesse, kus need sooritati. 

 
10. Testide hindamise korraldamine, tulemuste sisestamine ja avalikustamine, hinnatud 
töödega tutvumine ja tööde säilitamine 

10.1. Kirjalikke teste hindavad viie kooli ühiskatsete komisjonid (punkt 8.1.). 
10.1.1. Testide hindamiseks kogunevad komisjoni liikmed komisjoni esimehe 
kodukooli kokkulepitud ajal.  
10.1.2. Komisjon hindab teste, kasutades riigieksamitööde hindamise meetodeid. 
10.1.3. Oma kooli vastutatava valdkonna tööde hindamise ja tulemuste õigsuse eest 
vastutab ühiskatsete valdkonna komisjoni esimees. 
10.1.4. Komisjoni esimees jaotab hinnatud testid kooliti vastavalt sellele, kus need 
sooritati. 

10.2. Tulemuste sisestamisel on sisestajale nähtav vaid kandideerija kood. 
10.3. Kooli koordineerida oleva valdkonna kirjalike testide tulemuste sisestamise eest Tartu 
ühiskatsete infosüsteemi vastutab kooli direktor. 
10.4. Päev pärast kõigi kirjalike testide tulemuste sisestamist tagatakse viie kooli 
direktoritele, õppealajuhatajatele/õppejuhtidele ja administraatoritele juurdepääs 
andmetele.  
10.5. Koolid töötlevad testide tulemused, kasutades oma kooli algoritme ning sisestavad 
vastavalt kandideerijate pingereale ja eelistusele vestlusele kutsumise aja ja koha. 
10.6. Vestluse aeg ja koht avalikustatakse Tartu ühiskatsete infosüsteemis kandideerijatele 
hiljemalt kolmandal nädalal pärast kirjalike testide sooritamist. 
10.7. Tartu ühiskastete infosüsteemis on kasutajanimeks kandideerija isikukood ning 
salasõnaks teatises märgitud unikaalne salasõna. 
10.8. Tartu ühiskatsete infosüsteemi sisenedes täidab kandideerija esmalt tagasiside 

 



küsimustiku. 
10.9. Kandideerijal, tema vanemal või hooldajal on õigus tutvuda hinnatud töödega ning 
saada selgitusi tulemuste kohta koolis, kus sooritati kirjalikud testid. Testidega saab tutvuda 
maikuus, täpse aja teatavad koolid samal ajal, kui avalikustatakse vestlusvooru kutsutud 
kandidaadid. 
10.10. Kirjalikud testid säilitatakse koolis, kus töö kirjutati, kuni uue õppeaasta alguseni. 

 
11. Vestlused  

11.1. Iga kool kutsub kandideerijad vestlusele vastavalt oma kooli pingereale. 
11.2. Vestluste ajad avalikustatakse Tartu ühiskatsete infosüsteemis. Esimesel vestluste 
nädalal kutsuvad koolid vestlusvooru Tartu ühiskatsete infosüsteemis kooli esimeseks 
eelistuseks märkinud, teisel nädalal teiseks eelistuseks ning kolmandal nädalal 
kolmandaks ja neljandaks eelistuseks märkinud kandideerijad.  
11.3. Kui kandideerija ei ilmu vastava kooli vestlusele või ei teavita kirjalikult 
mitteilmumise põhjust hiljemalt vestluse toimumise ajaks, siis loetakse see 
kandideerimisest loobumiseks. 
11.4. Vestlusvooru tulemusena teatab ühiskatsetel osalenud kool õpilasele: 
 11.4.1. kool on nõus arvama Sind õpilaskandidaadiks või 
 11.4.2. kool on nõus arvama Sind õpilaskandidaadiks juhul, kui vestlusvoorude 

tulemusel selgub, et on vaba õpilaskoht või 
 11.4.3. kool ei pea võimalikuks arvata Sind õpilaskandidaadiks. 

 
12. Õpilaskandidaadiks vastuvõtmine või sellest keeldumine, õpilaskohas loobumine 

12.1. Õpilaskandidaadiks vastuvõtu tingimusi reguleerib ühiskatsetel osaleva kooli (Hugo 
Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Jaan Poska Gümnaasiumi, Tamme 
Gümnaasiumi ja Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi) vastuvõtu kord. 
12.2. Olles teinud otsuse kandideerija arvamise kohta õpilaskandidaadiks, väljastab kool 
kandideerijale kinnituskirja. Kinnituskirja väljastanud kool on kohustatud oma lubadust 
täitma kuni ühiselt kokkulepitud tähtajani. 
12.3. Õpilane ja vanem või hooldaja allkirjastavad kinnituskirja ning esitavad selle 
ettenähtud ajaks valitud kooli.  
12.4. Allkirjastatud kinnituskirja alusel teeb kool Tartu ühiskatsete infosüsteemi märke  
kandideerija arvamisest kooli õpilaskandidaatide nimekirja. 
12.5. Kui õpilane, kes on arvatud ühe kooli õpilaskandidaadiks, soovib oma õpilaskohast 
loobuda, peab ta esitama koolile kirjaliku avalduse. 
12.6. Kool, rahuldades kandideerija avalduse, teeb vastava märke Tartu ühiskatsete 
infosüsteemis. 
12.7. Kool võib kinnituskirja kehtivuse lõpetada juhul, kui õpilase põhikooli 
lõputunnistusel on õppeaine või eksam hinnatud „mitterahuldavalt“ või on õpilane 
rikkunud üldtunnustatud käitumisnorme. Nimetatud juhul arvab kool kandideerija 
õpilaskandidaatide nimekirjast välja ning teavitab õpilast e-kirja teel.  

 
13. Viie kooli esindajad kooskõlastavad kõik käesolevas dokumendis fikseeritud 
ajaperioodide kuupäevad. Järgmise õppeaasta ühiskatsete kirjalike testide kuupäev lepitakse 
kokku 23. juuniks. Kõik ühiskatseid puudutavad ülejäänud tähtajad lepitakse kokku jooksval 
õppeaastal 30. oktoobriks. 
 
14. Viie kooli direktorid tagavad  testide sisu (kirjalikud testid ei kuulu avaldamisele) ja 
tulemuste konfidentsiaalsuse vastavalt sõlmitud lepingule.  
 
15. Kõik erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. 
 



16. Koostöökokkulepe ja katsete kord vaadatakse üle igal õppeaastal. Muudatused  
fikseeritakse kokkuleppe lisana või uuendatakse kogu lepe.  
 
 
 
 
Ott Ojaveer 
Hugo Treffneri Gümnaasiumi direktor 
 
Ene Tannberg 
Miina Härma Gümnaasiumi direktor 
 
Helmer Jõgi 
Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi direktor 
 
Merike Kaste 
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi direktor 
 
Ain Tõnisson 
Tartu Tamme Gümnaasiumi direktor 
 
Riho Raave 
Tartu Linnavalitsuse Haridusosakonna juhataja 
 
 
 
 
 
 
 


