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Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused 
   
1. HTG võtab vastu õpilasi gümnaasiumis õpingute esmakordseks alustamiseks 

sisseastumiseksami, vestluse ja põhikooli lõpetamise tulemuste alusel.  
2. Kooli võetakse vastu 180 õpilast. Vastuvõtu aluseks on õppesuuna põhiselt sisseastumiseksami 

tulemuste põhjal moodustatavad nimekirjad. 
3. Õpilastel tuleb sooritada kirjalik sissastumiseksam (edaspidi: eksam), mis sisaldab 

matemaatika, eesti keele ning suunda kujundavate õppeainete (reaalsuunas matemaatika ja 
füüsika, loodussuunas bioloogia ja keemia ning humanitaarsuunas ühiskonnaõpetus ja ajalugu) 
ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses.  

4. Väljapool konkurssi, eksamita, võib kooli vastu võtta käesoleval õppeaastal aineolümpiaadide 
lõppvooru kutsutud õpilasi. Otsuse eksamita vastuvõtu kohta teeb kooli direktor õpilase 9. 
klassi õppetulemuste ning vestluse põhjal.  

5. Eksami tulemuste põhjal võetakse reaal- ja humanitaarsuunda vastu kumbagi kuni 60, 
loodussuunda kuni 27 õpilast.  

6. Ülejäänud õppekohtade täitmiseks kutsutakse kandidaadid vestlusele, mille viivad läbi 
vastuvõtukomisjoni liikmed ja aineõpetajad. Vestlusele kutsumise aluseks on eksami 
tulemused, õpilase esitatud 9. klassi tunnistuse või õpinguraamatu koopia või hinnetelehe 
väljatrükk e-koolist ning õpilase poolt eksami toimumise päeval täidetud ankeet. Vestluse 
eesmärk on välja selgitada õpilase huvid, motiveeritus ning kooli valiku põhjused.  

7. Kirjalik eksam toimub 13. ja 14. märtsil. 
8. Eksamit on mõjuval põhjusel erandkorras võimalik sooritada muul ajal, mis määratakse kooli 

poolt. Selleks peab õpilane või lapsevanem enne eksami toimumist esitama kooli juhtkonnale 
taotluse e-kirjaga, kus on märgitud eksamilt puudumise põhjus. Kooli juhtkond otsustab, kas 
esitatud põhjus on mõjuv või mitte.   

9. Vestlused õpilaskandidaatidega toimuvad ajavahemikul 10. – 22. aprillini. 
10. Eksamile registreerumine toimub kooli koduleheküljel Internetis seal oleva juhendi alusel.  
11. Gümnaasiumi õpilaskandidaadiks arvatud õpilaste kodeeritud nimekirjad avalikustatakse 

hiljemalt 25. aprilliks kooli koduleheküljel Internetis ja koolimaja I korruse fuajee 
teadetetahvlil. 

12. Koos põhinimekirjaga avaldatakse ka varunimekiri (kodeeritud). Põhinimekirjas oleva õpilase 
õpilaskohast loobumise korral võtab kool varunimekirjas oleva õpilasega ühendust teavitamaks 
talle õppimisvõimalusest. 

13. Õpilaskandidaadiks arvatud õpilane, kes on oma kohast loobunud kuid hiljem avaldab soovi 
kooli õppima asuda, arvatakse varunimekirja.  

14. Juhul kui õpilane on arvatud gümnaasiumis õpingute esmakordseks alustamiseks kooli 
nimekirja, kuid soovib õppima asuda aastaks välismaale, säilitatakse talle järgmiseks 
õppeaastaks õppekoht koolis. 

15. Katsetel osalenud isikutel ja nende vanematel on õigus tutvuda eksamitöödega ning saada 
selgitusi eksami tulemuste kohta ajavahemikul 1. mai  – 15. juuni kooli poolt määratud päeval 
ja kellaajal. Eksamitöödega tutvumiseks tuleb eelnevalt registreeruda ning kohapeal esitada 
pildiga dokument (õpilaspilet, ITIC kaart, ID-kaart, autojuhiload või pass).   

16. Avaldusi gümnaasiumi astumiseks võetakse õpilaskandidaatidelt vastu tööpäevadel 15. juunist 
kuni 28. juunini.  

17. Gümnaasiumis õpingute esmakordseks alustamiseks esitab õpilane: 
• avalduse kooli vastuvõtuks kooli koostatud blanketil. (Kui taotluse esitab vanem, on koolil 

õigus nõuda ka vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja, välja arvatud 
juhul, kui taotlus on kinnitatud lapsevanemadigitaalallkirjaga); 



• passi või ID kaardi (nende puudumisel sünnitunnistuse) koopia või ametlikult kinnitatud 
ärakirja; 

• õpilase põhihariduse omandamist tõendava dokumendi (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht) 
ametlikult kinnitatud ärakirja või koopia; 

• ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist; 
• kolm fotot 3x4 cm. 
18. Kooli vastu võetud õpilaste nimekiri gümnaasiumis õpingute esmakordseks alustamiseks, mis 

on kinnitatud direktori käskkirjaga,  avalikustatakse kooli koduleheküljel.  
19. 11. klassi  toimub vastuvõtt vabade õppekohtade olemasolul 10. – 22. juunini. Eksam toimub 

ühel kooli poolt määratud päeval, millest teavitatakse kooli kodulehe kaudu, eelpoolnimetatud 
ajavahemikul kooli poolt määratud õppeainetes. 12. klassi vastuvõttu üldjuhul ei toimu. 

 


