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Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste
vastuvõtutingimused 2019. aastal

Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5, Tartu Linnavolikogu 19. detsembri
2013. a määruse nr 4 "Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja
k o r d " ,
H u g o
Treffneri Gümnaasiumi põhimääruse § 15 p 5:
Kinnitan Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtutingimused 2019. aastal järgmiselt:
1.
Vastuvõtt gümnaasiumis esmakordselt õpinguid alustajatele
1.1.
Õpilaste vastuvõtt Hugo Treffneri Gümnaasiumisse (edaspidi kool) õpingute
esmakordseks alustamiseks toimub "Tartu ühiskatsete korraldamise kord 2019. aastal" alusel.
1.2.
Kool võtab õpilasi vastu kirjalike testide, vestluse ja põhikooli lõpetamise tulemuste
alusel. Nende põhjal koostatakse õppesuunapõhised nimekirjad.
1.3.
Kooli võetakse vastu kuni 180 õpilast: humanitaar- ja reaalsuunda kuni 72 õpilast ning
loodussuunda kuni 36 õpilast.
1.4.
Katsetele registreerumine toimub 13. veebruarist 13. märtsini 2019 Tartu ühiskatsete
infosüsteemis.
1.5.
Üleriigilise aineolümpiaadi lõppvoorus 8. klassis osalenud või 9. klassis üleriigilisele
olümpiaadile kutsutud õpilastel on võimalus kandideerida Hugo Treffneri Gümnaasiumisse
vestluse põhjal, sisseastumisteste sooritamata. Kirjalikest testidest vabastuse saamiseks peab
õpilane end registreerima Tartu ühiskatsete infosüsteemis 14. veebruarist 4. märtsini 2019.
Olümpiaadide lõppvoorudes osalemist arvestatakse järgmiselt:
humanitaarsuund - ajalugu, eesti keel, lingvistika, geograafia või matemaatika;
loodussuund - bioloogia, füüsika, keemia, loodusteaduste olümpiaad või matemaatika;
reaalsuund - füüsika, informaatika, keemia või matemaatika.
Kirjalikest testidest ei saa taotleda vabastust, kui olümpiaadil osaleti uurimistööga.
Testidest vabastatud õpilasele märgitakse testide tulemuseks maksimaalsed punktid.
Kui õpilane, kes on käesoleval õppeaastal kutsutud üleriigilise aineolümpiaadi lõppvooru või kes
on seal osalenud 8. klassis, ei saa kooli otsuse põhjal võimalust asuda sisseastumiskatseteta
õppima soovitud õppesuunas, tuleb tal sooritada ainetestid.
Kool saadab kirjalikest testidest vabastamise ja vestlusele kutsumise kohta e-kirja teel teate
hiljemalt 8. märtsil 2019.
1.6.
Kooli humanitaarsuunda kandideerimisel arvestatakse eesti keele ja matemaatika
testide tulemust; loodussuunda kandideerimisel eesti keele, matemaatika ja loodusainete keemiabioloogia testide tulemust ning reaalsuunda kandideerimisel eesti keele, matemaatika ja
loodusainete füüsika testide tulemust.
1.7.
Kandidaadid kutsutakse vestlusele testidel saadud punktisummade põhjal. Teade
vestlusele kutsumise kohta edastatakse õpilaskandidaatidele ühiskatsete infosüsteemis hiljemalt 4.
aprillil 2019. Vestlusele tuleb kandideerijal kaasa võtta pildiga dokument (õpilaspilet, pass või IDkaart) ja 9. klassi tunnistuse lihtkoopia või väljavõte õpinguraamatust või väljatrükk e-koolist.
Vestluse eesmärk on välja selgitada õpilase huvid, motiveeritus ning koolivaliku põhjused.
1.8.

Otsuse Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta teeb kooli

1.8.
Otsuse Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta teeb kooli
direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul testide ja vestluse tulemuste alusel, kusjuures põhikooli
õppeedukust arvestatakse vestlusel.
1.9.
Juhul kui õpilane on arvatud gümnaasiumis õpingute esmakordseks alustamiseks kooli
nimekirja, kuid soovib asuda aastaks õppima välismaale, säilitatakse talle järgmiseks õppeaastaks
koolis õppekoht.
1.10.
Gümnaasiumisse astumise dokumente saab esitada 15.-28. juunini 2019 kas Tartu
haridusteenuste süsteemis ARNO http://www.tartu.ee/arno/ või (erandjuhtudel) paberkandjal
kooli.
1.11.
Gümnaasiumis õpingute esmakordseks alustamiseks esitab vastuvõetud õpilaskandidaat
(alaealise õpilase puhul tema seaduslik esindaja):
taotluse süsteemis ARNO http://www.tartu.ee/arno/ või (erandjuhtudel) paberkandjal kooli
kantseleisse (taotluse blankett kooli kodulehel);
õpilase põhihariduse omandamist tõendavad dokumendid - põhikooli lõputunnistuse ja
hinnetelehe;
õpilase tervisekaardi või selle ametlikult kinnitatud väljavõtte;
dokumendifoto mõõtmetega vähemalt 600x800 pikslit.
1.12.
Kooli vastu võetud õpilaste nimekiri õpingute esmakordseks alustamiseks
gümnaasiumis kinnitatakse direktori käskkirjaga hiljemalt 1. juulil 2019.
2.
Gümnaasiumi vabadele õppekohtadele vastuvõtu tingimused
2.1. Kooli direktor võtab õpilasi gümnaasiumisse vastu vabade kohtade olemasolul.
2.2. Õpilasi võib võtta vabale õppekohale, kui õpilane on täitnud vastuvõtutingimused.
2.3. Otsus teiseks aastaks (11. klassi) vastuvõtu kohta langetatakse 10.-22. juunini toimuvate
kirjalike testide (matemaatikas, eesti keeles ja inglise keeles) tulemuste alusel. Vabade kohtade
olemasolu ja kirjalike testide toimumise aeg tehakse teatavaks kooli kodulehel (www.htg.tartu.ee).
2.4. Kolmandaks aastaks (12. klassi) üldjuhul õpilasi vastu ei võeta.
2.5. Gümnaasiumisse õppima asumiseks esitab õpilane (alaealise õpilase puhul tema seaduslik
esindaja):
taotluse Tartu haridusteenuste süsteemis ARNO või (erandjuhtudel) paberkandjal kooli
kantseleisse (taotluse blankett kooli kodulehel);
tervisekaardi või selle ametlikult kinnitatud väljavõtte;
ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud hinnetelehe või õpinguraamatu jooksva
õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi keskel, või tõendi õppeaasta
lõpetamise kohta pärast õppeperioodi lõppu;
õpilase põhihariduse omandamist tõendavad dokumendid;
eelnimetatud dokumendid saab esitada Tartu haridusteenuste süsteemis ARNO või
(erandjuhtudel) tuua kooli paberkandjal.
2.6. Õpilane, kes on eelnevalt läbinud õpingud välisriigis, lisab taotlusele välisriigi õppeasutuses
omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.
2.7. Kooli direktor teavitab õpilast (alaealise puhul õpilase seaduslikku esindajat) gümnaasiumisse
vastuvõtmisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esimesel võimalusel, kuid vähemalt
viie tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest.
/ allkirjastatud digitaalselt /
Ott Ojaveer
Direktor
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