Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Tartu Jaan Poska
Gümnaasiumi, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme
Gümnaasiumi ühiskatsete korraldamise kord 2018. aastal

1. Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Jaan Poska Gümnaasiumi,
Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tamme Gümnaasiumi (edaspidi: koolid) ühiskatsete
korraldamise kord sätestab viie kooli ühiskatsete eesmärgi, toimumise aja ning reguleerib
ühiskatsetele registreerimise, kirjalike testide koostamise ja hindamise, vestluste
korraldamise ja tulemuste avalikustamise.
2. Tartu 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.
3. Ühiskatsete kirjalikud testid viiakse läbi 16. märtsil 2018.a. algusega kell 12.00,
vestlusvoorud toimuvad 9. aprillist – 4. maini 2018. a.
4. Registreerimine
4.1. Ühiskatsetele registreerimine toimub Tartu ühiskatsete infosüsteemi kaudu.
4.2. Tartu ühiskatsete infosüsteem on registreerimiseks avatud alates 14. veebruarist
kuni kella 24.00-ni 14. märtsil 2018.
4.3. Juhul, kui ühiskatsetel kandideerija (edaspidi: kandideerija) on osalenud ajaloo,
bioloogia, eesti keele, füüsika, geograafia, informaatika, keemia, lingvistika,
loodusteaduste või matemaatika üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus 8. klassis
või on ta 9. klassis kutsutud eelpoolnimetatud aineolümpiaadi lõppvooru, on tal
võimalus taotleda vabastust testide sooritamisest. Kirjalikest testidest ei saa vabastust
taotleda uurimistööna toimunud olümpiaadi puhul.
4.4. Kirjalikest testidest vabastuse taotlemiseks tuleb kandideerijal end registreerida
Tartu ühiskatsete infosüsteemis 14. veebruarist kuni 5. märtsini 2018.a. Otsus
kirjalikest testidest vabastamise kohta edastatakse e-posti teel Tartu ühiskatsete
infosüsteemis hiljemalt 9. märtsil 2018.a.

4.5. Ühiskatsetele registreerimine eeldab, et katsetele kandideerija on tutvunud ning
nõustub

Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Jaan Poska

Gümnaasiumi, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tamme Gümnaasiumi
vastuvõtukordadega. Loetletud dokumendid on avalikustatud koolide kodulehel alates
16. jaanuarist 2018.a.
4.6. Registreerimisel sisestab kandideerija infosüsteemi järgmised andmed:
● ees- ja perekonnanimi;
● isikukood;
● põhikoolis õpitud võõrkeeled:
✓ A-võõrkeel (eesti, inglise, prantsuse, saksa või vene keel); B-võõrkeel
(inglise, prantsuse, saksa, soome, vene keel, muu); C-võõrkeel, kui on
õppinud (inglise, prantsuse, saksa, soome, vene, keel, muu);
✓ kooli nimi, milles kandideerija hetkel õpib;
✓ 8. klassis ajaloo, bioloogia, eesti keele, füüsika, geograafia,
informaatika, keemia, lingvistika, loodusteaduste või matemaatika
üleriigilise aineolümpiaadi lõppvoorus osalemine ja/ või 9. klassis
nimetatud ainete aineolümpiaadi lõppvooru kutsumine;
● kooli eelistus:
✓ esimene eelistus (Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma
Gümnaasium, Jaan Poska Gümnaasium, Kristjan Jaak Petersoni
Gümnaasium või Tamme Gümnaasium):
✓ teine

eelistus

(Hugo

Treffneri

Gümnaasium,

Miina

Härma

Gümnaasium, Jaan Poska Gümnaasium, Kristjan Jaak Petersoni
Gümnaasium või Tamme Gümnaasium);
✓ kolmas eelistus (Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma
Gümnaasium, Jaan Poska Gümnaasium, Kristjan Jaak Petersoni
Gümnaasium või Tamme Gümnaasium);
✓ neljas

eelistus

(Hugo

Treffneri Gümnaasium, Miina Härma

Gümnaasium, Jaan Poska Gümnaasium, Kristjan Jaak Petersoni
Gümnaasium või Tamme Gümnaasium);
● kontakttelefoni number
● meiliaadress;

● kandideerija

vanema

või

hooldaja

nimi,

kontakttelefoni

number,

meiliaadress.
4.7. Seejärel nõustub ühiskatsetele kandideerija märkega linnuke punktis 4.5. loetletud
dokumentides kehtestatud tingimustega.
4.8. Valides märke registreerun, saadab Tartu ühiskatsete infosüsteem kandideerija
meilile teatise, milles on kirjas järgmised andmed:
● Testide sooritamise koht (Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma
Gümnaasium, Jaan Poska Gümnaasium, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
või Tamme Gümnaasium) ja aeg.
● Kümnekohaline kandideerija kood, mille:
✓ esimene sümbol tähistab kooli, kus sooritatakse testid (H − Hugo
Treffneri Gümnaasium, M − Miina Härma Gümnaasium, J − Jaan Poska
Gümnaasium, K − Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, T − Tamme
Gümnaasium);
✓ järgmised kaks sümbolit tähistavad ühiskatsete toimumise aastat
(T181020099/ 18 tähistab aastat 2018);
✓ järgmised kolm sümbolit tähistavad ruumi numbrit, kus testid
sooritatakse (T181020099/ 102 – ruum nr 102);
✓ viimased

neli

sümbolit

tähistavad

registreerumise

järjekorda

(T181020099/ 0099 - kandideerija oli 99. registreeruja).
● Salasõna Tartu ühiskatsete infosüsteemi sisenemiseks.
5. Kirjalikud testid
5.1. Kirjalikud testid sooritab kandideerija koolis, mille Tartu ühiskatsete infosüsteem
talle määrab. Testide sooritamise koht ei sõltu kandideerija koolieelistustest.
5.2. Kandideerija võtab kirjalike testide sooritamisele kaasa pildiga dokumendi
(õpilaspilet, pass või ID- kaart), kirjutus- ja joonestusvahendid.
5.3. Kirjalike testide sooritamiseks on aega kolm tundi (180 minutit) sõltumata sellest,
mitu testi õpilane lahendab.
5.4. Ühiskatsetel sooritatakse kirjalikud testid, mis on koostatud eeldusel, et nende
täitmiseks kulub aega orienteeruvalt:
● eesti keeles 45 minutit,
● inglise keeles 30 minutit,

● matemaatikas 45 minutit,
● loodusainetes (bioloogias, keemias ja füüsikas) 45 minutit.
5.5. Kandideerijale antakse korraga kätte kõik neli testi (eesti keel, matemaatika,
inglise keel ja loodusained). Kandideerija sooritab ainult need testid, mida arvestab
kool, kuhu ta soovib astuda kas siis esimese, teise, kolmanda või neljanda eelistusena.
5.6. Koolidel on õigus arvestada erinevates õppesuundades erinevaid teste erineva
kaaluga.
6. Kirjalike testide koostamine
6.1. Kirjalike testide koostamiseks ja hindamiseks moodustatakse ühiskatsetel
osalevate koolide aineõpetajatest ühiskatsete valdkondade komisjonid. Komisjonide
esimeesteks on 2018.a vastavalt koolide ühisele kokkuleppele järgmiste koolide
esindajad:
● eesti keel – Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, õpetaja Anneli
Jõgioja;
● inglise keel – Miina Härma Gümnaasium, õpetaja Erika Puusemp;
● matemaatika – Hugo Treffneri Gümnaasium, õpetaja Hele Kiisel;
● loodusained – Tartu Tamme Gümnaasium, õpetaja Urmas Tokko.
7. Testide hindamise korraldamine, tulemuste avalikustamine, hinnatud töödega
tutvumine ja tööde säilitamine.
7.1. Ühiskatsete valdkondade komisjonid hindavad iga testi 100 palli skaalal.
7.2. Üleriigilisel aineolümpiaadil osalenud või osalema kutsutud kandideerija testid
hinnatakse maksimumpunktidega, vt punkt 4.3.
7.3. 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 8. mail 2018.a. Testidest koopia
tegemine on keelatud.
7.4. Soovides testidega tutvuda, tuleb esitada e-posti teel avaldus kooli, kus testid
sooritati.
7.5. Kirjalikud testid säilitatakse uue õppeaasta alguseni koolis, kus testid sooritati.
8. Vestlused

8.1. Lähtudes kandideerija märgitud kooli eelistusest ja testide tulemustest otsustab
kool vestlusele kutsumise.
8.2.

5. aprillil 2018.a saadetakse Tartu ühiskatsete infosüsteemis vestlustele

kutsumise teated ning esimese eelistuse vestluste ajad.
8.3. Vestlused kandideerijatega toimuvad vastavalt Tartu ühiskatsete infosüsteemis
märgitud eelistustele järgmistelt:
● 9. − 13. aprill 2018 esimese eelistuse koolis;
● 16. − 20. aprill 2018 teise eelistuse koolis;
● 2. – 4. mai 2018 kolmanda ja neljanda eelistuse koolis.
8.4. Vestlusele tuleb kandideerijal kaasa võtta pildiga dokument (õpilaspilet, pass
või ID- kaart) ja 9. klassi tunnistuse lihtkoopia, väljavõte õpinguraamatust või
väljatrükk elektroonilisest päevikust.
8.5. Kui kirjalike testide ja vestluse tulemuse põhjal otsustab kool kandideerija
kutsuda õpilaskandidaatide nimekirja, väljastatakse hiljemalt 8. mail 2018.a.
kinnituskiri kandideerijale isiklikult või e-posti teel Tartu ühiskatsete infosüsteemis.
8.6. Kandideerija ja vanem või hooldaja (digi)allkirjastavad kinnituskirja ning
esitavad selle valitud kooli hiljemalt 11. mail 2018. a.
8.7. Allkirjastatud kinnituskirja alusel teeb kool Tartu ühiskatsete infosüsteemi
märke kandideerija kinnitamisest kooli õpilaskandidaatide nimekirja.
8.8. Kui õpilaskandidaat soovib loobuda juba talle kinnitatud kohast, siis peab ta
teavitama kooli Tartu ühiskatsete infosüsteemi kaudu. Kool,

rahuldades

õpilaskandidaadi avalduse, teeb vastava märke Tartu ühiskatsete infosüsteemis.
8.9. Kool võib kinnituskirja kehtivuse lõpetada juhul, kui õpilaskandidaadi põhikooli
lõputunnistusel on õppeaine või eksam hinnatud „mitterahuldavalt“ või kui
õpilaskandidaat on rikkunud üldtunnustatud käitumisnorme. Nimetatud juhtudel
arvatakse ta õpilaskandidaatide nimekirjast välja ning teda teavitatakse sellest e-posti
teel Tartu ühiskatsete infosüsteemis.
9. Erandjuhtude lahendamine
9.1. Kõik tekkivad erandjuhud lahendatakse ühiskatsetes osalevate koolide
õppealajuhatajate/õppejuhtide poolt, kas kandideerija, lapsevanema või hooldaja eposti teel edastatud taotluse alusel.
9.2. Kui kandideerija ei saa mõjuval põhjusel kirjalikke teste sooritada 16. märtsil
2018. a., tuleb esitada taotlus Tartu ühiskatsete infosüsteemis testide sooritamiseks

kandideerijale määratud kooli e-posti aadressil hiljemalt 16. märtsil 2018. a kella
12.00-ks.
9.3. Korralduskomisjoni otsusega toimuvad kirjalikud lisatestid kandideerijatele, kes
mõjuvatel põhjustel ei saanud sooritada teste selleks ettenähtud ajal.
9.4. Lisatestid toimuvad mitte hiljem kui kümme päeva pärast ühiskatsete põhiaega.
9.5. Lisatestide sooritamise aeg ja koht teatatakse taotluse esitajale e-posti teel Tartu
ühiskatsete infosüsteemis.
9.6. Kui kandideerija ei saa mõjuval põhjusel osaleda vestlusel ettenähtud ajal, tuleb
hiljemalt vestluseks ettenähtud päeva hommikul kella 10.00-ks saata taotlus e-posti
teel Tartu ühiskatsete infosüsteemis.
9.7. Uus vestluse aeg teatatakse kandideerijale e-posti teel Tartu ühiskatsete
infosüsteemis.
9.8. Kui kandideerija ei teavita kirjalikult testide sooritamisele ja/või vestlusele
mitteilmumisest, siis loetakse seda kandideerimisest loobumiseks.
9.9. Ühiskatsetel osalevate koolide e-posti aadressid:
● Hugo Treffneri Gümnaasium - sisseastumine@htg.tartu.ee
● Jaan Poska Gümnaasium - vastuvott@jpg.tartu.ee
● Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium - vastuvott@kjpg.tartu.ee
● Miina Härma Gümnaasium - vastuvott@mhg.tartu.ee
● Tamme Gümnaasium - sisseastumine@tammegymnaasium.ee

