
Hugo Treffneri Gtimnaasiumi, Miina Hfrrma Giimnaasiumi, Tartu Jaan Poska
Giimnaasiumi, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Giimnaasiumi ja Tartu Tamme
Giimnaasiumi iihiskatsete korraldamise koostiiiikokkulepe

Tartus, 11. jaanuaril2016. a

Hugo Treffneri Gtimnaasium, keda esindab pdhimiiZiruse alusel direktor Ott Ojaveer, Miina
Hflrma Giimnaasium, keda esindab p6himiiiiruse alusel direktor Ene Tannberg, Tartu Jaan
Poska Giimnaasium (edaspidi Jaan Poska Giimnaasium), keda esindab pdhimiiiiruse alusel
direktor Helmer J6gi, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gtimnaasium (edaspidi Kristjan Jaak
Petersoni Giimnaasium), keda esindab p6himiiiiruse alusel direktor Merike Kaste, ja Tartu Tamme
Giimnaasium (edaspidi Tamme Giimnaasium), keda esindab p6himiiiiruse alusel direktor Ain
Tdnisson, (edaspidi iihiselt viis kooli, r6hutades vastastikust soovi korraldada tihiskatsed
ktimnendasse klassi kandideerijatele), ning Tartu Linnavalitsuse haridusosakond, keda esindab
osakonna juhataja Riho Raave, s6lmisid kdesoleva kokkuleppe alljdrgnevas:

L Viie kooli iihiskatsete eesmflrk on vdimaldada iiheksanda klassi Opilasel kandideerida
iihiskatsete tulemustega Hugo Treffrreri Giimnaasiumi, Miina Hdrma Giimnaasiumi,JaanPoska
Gtimnaasiumi, Kristjan Jaak Petersoni Giimnaasiumi ja Tamme Giimnaasiumi kiimnendasse
klassi.

2. Uhiselt korraldatakse avalikkuse teavitamine; Tartu i)hiskotsete infosilsteemi loomine ja
kandideerijate registreerimine; iihiskatsete testide ettevalmistamine, liibiviimine, hindamine,
tulemuste avalikustamine; vestluste aegade koordineerimine ja tulemuste avalikustamine;
kandideerijate Opilaskandidaatideks vastuv6tmise/mittevastuv6tmise koordineerimine.

3. Viie kooli iihiskatsete testid viiakse liibi ajavahemikus 15.-30. miirts. Vestlusvoor viiakse
liibi aprillikuu jooksul. Konkreetne aeg lepitakse kokku iga dppeaasta alguses.

4, Vajadusel korraldatakse lisatestid 6pilastele, kes m6juvatel pdtrjustel ei saanud sooritada
teste selleks ettentihtud ajal. Lisatestide sooritamine toimub mitte hiljem kui ki.imme pdeva
pdrast iihiskatsete p6hiaega. Lisatestide sooritamise aeg ja koht teatatakse avalduse esitajale e-
kirja kaudu.

5. Uhiskatsetega seotud kulud
5.1. Testide koostamisega seotud juhtiv6petajate tooj6ukulud ja iihiskatsete infosi.isteemi
administreerimiskulud katavad viis kooli vastavalt omavahelisele kokkuleppele;
5.2. Testide parandamises osalevate munitsipaalkoolide 6petajate (sh pdhikooli6petajate)
toojdukulud katab haridusosakond kuni nelja kuu 6petaja palga alammddra suuruses
piirsummas;
5.3. Testidega seotud paberikulud katab haridusosakond.

6, Erandjuhtude lahendamise komisjoni kuuluvad viie kooli Oppealajuhatajad/Sppejuhid.



7. Registreerimine
7.1. Registreerimine iihiskatsetele toimub viie kooli Tartu ilhiskatsete infosilsteemikaudu.
7.2. Tartu iihiskatsete infosilsteem on moodul veebip6hisest infostisteemist Stuudium. Tartu
ilhiskatsete infosilsteemi puudutavates kiisimustes on kontaktisikuks Jaan Poska Giimnaasiumi
direktor, kes juhindub oma tegevuses kbesolevast kokkuleppest.
7.3. Infosiisteem avatakse registreerimiseks 15. veebruaril, registreerimine ldpetatakse viis
pdeva enne kiqalike testide toimumist.
7. 4. Lis atestide sooritami sel liihtutaks e i.ihiskats ete korrast.
7.S. thiskatsetele registreerimine eeldab, et katsetele kandideerija aktsepteerib Hugo Treffneri
Giimnaasiumi, Miina Hiirma Giimnaasiumi, Jaan Poska Giimnaasiumi, Kristjan Jaak Petersoni
Giimnaasiumi ja Tamme Giimnaasiumi vastuvdtukorda. Loetletud dokumendid on
avalikustatud koolide kodulehekiilgedel ning Tartu ilhiskatsete infosilsteemis alates 15.
jaanuarist.
7.6. Registreerimisel sisestab iihiskatsetele kandideerija infosiisteemi jiirgmised andmed (vdi
teeb jiirgmiste andmete vahel valiku):

7.6. 1. ees- ja perekonnanimi;
7.6.2. isikukood;
7.6.3. A-v66rkeel (eesti, inglise, prantsuse, saksa vdi vene keel);
7.6.4.8-v66rkeel (inglise, prantsuse, saksa, soome, vene keel, muu);
7.6.5. C-v66rkeel (inglise, prantsuse, saksa, soome, vene keel, muu);
7.6.6. kooli nimi, milles kandideerija hetkel 6pib;
7.6.7. ileiigilise aineoliimpiaadi (ained tdpsustatakse iga Oppeaasta alguses) l6ppvoorus
8. klassis osalenud jalv6i 9. klassis ldppvooru kutsutud;
7.6.8. esimene eelistus (Hugo Treffneri Gi.imnaasium, Miina Hiirma Gtimnaasium, Jaan
Poska Giimnaasium, Kristjan Jaak Petersoni Giimnaasium ja Tamme Gi.imnaasium);
7.6.9. teine eelistus (Hugo Treffneri Giimnaasium, Miina Hdrma Giimnaasium, Jaan
Poska Giimnaasium, Krisdan Jaak Petersoni Gi.imnaasium ja Tamme Gtimnaasium);
7.6.10. kolmas eelistus (Hugo Treffneri Giimnaasium, Miina Hiirma Giimnaasium, Jaan
Poska Giimnaasium, Kristjan Jaak Petersoni Giimnaasium ja Tamme Giimnaasium);
7.6.1I. neljas eelistus (Hugo Treffneri Gtimnaasium, Miina Hiirma Giimnaasium, Jaan
Poska Giimnaasium, Krisdan Jaak Petersoni Giimnaasium ja Tamme Giimnaasium);
7 .6.12. kontakttelefoni number;
7.6.13. meiliaadress;
1.6.I4. kandideerija vanema v6i hooldaja nimi, kontakttelefoni number, meiliaadress.

7.7. Yalides mdrke registreerun, saadab Tartu ilhiskatsete infos[isteem kandideenja meilile
teatise, milles on kirjas jtirgmised andmed:

7.7.1. testide sooritamise koht (Hugo Treffrreri Giimnaasium, Miina Hiirma Gtimnaasium,
Jaan Poska Giimnaasium, Kristjan Jaak Petersoni Giimnaasium ja Tamme Giimnaasium)
jaaeg;'
7 .7 .2. kimnekohaline kandideerij a kood, mille

7.7.2.1. esimene siimbol tiihistab kooli, kus sooritatakse testid (H - Hugo Treffneri
Giimnaasium, J Jaan Poska Giimnaasium, K Kristjan Jaak Petersoni
Giimnaasium, M - Miina Hrirma Giimnaasium, T - Tamme Giimnaasium);
7.7.2.2. jiirgmised kaks siimbolit trihistavad iihiskatsete aastat 01510200991 15
ttihistab aastat 2015);
7.7.2.3. jiirgmised kolm si.imbolit tiihistavad ruumi numbrit, kus testid sooritatakse
(T1510200991 102 - ruum nr 102),
7.7.2.4. viimased neli stimbolit tiihistavad registreerumise jiiqekorda (T1510200991
0099 kandideerija oli 99 registreeruja).



7.7.3. Tartu iihiskatsete infosilsteezi sisenemiseks on vajalik sisestada isikukood ja
salas6na, mille gener eenb Tartu ilhis ka t s et e info s i)s te em.

7.8. Registreerimise perioodil on viie kooli direktoritel, oppealajuh atajalelldppejuhtidel ning
kooli administraatoril vdimalus naha Tartu ilhiskatsete tifost)steemrs registreerunud 6pilaste
aruu ning punkti 7.6.7 andmeid.
7.9. Registreerimisperioodi ldppedes tagatakse viie kooli direktoritele, 6ppealajuh atajatelel
6pp ej uhti dele j a administraatoritele juurdep tids j iirgmi stel e andmetele :

7 .9 .7 . kandideerijate isikukoodid;
7 .9.2. kandideerijate koodid;
7.9.3. kooli nimetus, kus ki{alikud testid sooritatakse;
7.9.4. ruumi number, kus kiq'alikud testid sooritatakse.

8. Kirjalikud testid
8.1. Ki{alike testide (edaspidi ,,testid") koostamiseks ja hindamiseks moodustatakse
valdkonna komisjonid, kuhu kuuluvad katseid korraldatavate koolide aine6petajad. Iga
6ppeaasta alguses valitakse komisjoni esimees.
8.2. Komisjoni esimehe vastutusvaldkonnad:

8'2'1. esitada kokkulepitud ajaks oma kooli direktorile kirl'alike testide sisu kirjeldus, mis
avaldataks e viie kooli iihiskats ete vastuv6tukorra lisadena ;
8.2.2' koordineerida viie kooli koosto<is testide tilesannete pangaloomist;
8'2.3. vastutada iilesannete panga ja testide turvalise sriilimise eest;
8.2.4. iile anda viihemalt 10 ptieva enne kirlalike testide toimumist oma kooli
dppejuhile/Oppealajuhatajale kooli vastutatava 6ppeaine kirjalike testide kolm varianti.
8.2.5. koordineerida viie kooli koostoos testide hindamine iihe nridala jooksul pdrast
ki{ alike testide sooritamist.

8.3. Kiryalikud testid sooritatakse kandideerija koodis niiidatud ruumis pildiga dokumendi
(6pilaspi1et, pass, lD-kaart) alusel teatises miirgitud koolis.
8.4' Opetajatele, kes viibivad kirjalike testide lZibiviimise juures, koostatakse tdpne tooiuhend.

9. Oppealajuhatajate/dppejuhtide vastutusvaldkonnad:
9.1'Valida (viie kooli 6ppealajuhatajadlSppejuhid koos) ainetestide kolme versiooni hulsast
ldppvariant
9. 2. Palj undada (viie kooli dppeal ajuhataj adl6ppej uhid) testid kokkulepitud aj al.
9.3. Koordineerida oma kooli vastutatava valdkonna tulsmuste sisestamise eest Tartu
iihisl<nts ete infostisteemi kokkulepitud aj aks.
9.4.Tagadapiirast hindamist ki{alike testide jdudmine koolidesse, kus need sooritati.

10. Testide hindamise korraldamine, tulemuste sisestamine ja avalikustamine, hinnatud
tiiiidega tutvumine ja tiiiide siiilitamine
10'1. Kirjalikke teste hindavad viie kooli iihiskatsete komisjonid (punkt 8.1.).

10.1.1. Testide hindamiseks kogunevad komisjoni liikmed komisjoni esimehe
kodukooli kokkulepitud aj al.
I0.1.2. Komisjon hindab teste, kasutades riigieksamitoode hindamise meetodeid.
10.1.3. Oma kooli vastutatava valdkonna toode hindamise ja tulemuste digsuse eest
vastutab iihiskatsete valdkonna komisjoni esimees.
l0'I.4. Komisjoni esimees jaotab hinnatud testid kooliti vastavalt sellele, kus need
sooritati.

10.2. Tulemuste sisestamisel on sisestajale ndhtav vaid kandideerija kood.
10'3. Kooli koordineerida oleva valdkonna kirjalike testide tulemuste sisestamise eesl Tartu
ilhis knt s et e info s ils t e emi vastutab kooli direktor.



10.4. Ptiev pdrast k6igi kirjalike testide tulemuste sisestamist tagatakse viie kooli direktoritele,
dppealajuhatajatele/Sppejuhtidele ja administraatoritele juurdepiiiis andmetele.
10.5. Koolid tootlevad 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 ilhiskatsete infosilsteemrs kandideerijatele
hiljemalt kolmandal niidalal pdrast kirjalike testide sooritamist.
I0.7. Tartu ilhisknstete infosilsteemrs on kasutajanimeks kandideerija isikukood
teatis es miirgitud unikaalne salas6na.

ning salasdnaks

10.8. Tartu ilhiskatsete infosilsteemi sisenedes ttiidab kandideeriia esmalt taeasiside
ktisimustiku
10.9' Kandideerijal, tema vanemal v6i hooldajal on 6igus tutvuda hinnatud toodega ning saada
selgitusi tulemuste kohta koolis, kus sooritati kiq'alikud testid. Testidega saab tutwdu -uikorrr,
ttipse aja teatavad koolid samal ajal, kui avalikustatakse vestlusvooru kutsutud kandidaadid.
10.10. Kirjalikud testid siiilitatakse koolis, kus t<io kirjutati, kuni uue 6ppeaasta alguseni.

11. Vestlused
1 1.1. Iga kool kutsub kandideerijad vestlusele vastavalt oma kooli pingereale.
11.2. Vestluste ajad avalikustatakse Tartu ilhiskatsete infosilsteemr^r. Esimesel vestluste
niidalal kutsuvad koolid vestlusvooru Tartu ilhiskatsete infosiisteemi.s kooli esimeseks
eelistuseks miirkinud, teisel nridalal teiseks eelistuseks ning kolmandal ntidalal
kolmandaks j a nelj andaks eeli stus eks mtirkinud kandideerij ad.
11.3. Kui kandideerija ei ilmu vastava kooli vestlusele v6i ei teavita kirjalikult
mitteilmumise pdhjust hiljemalt vestluse toimumise ajaks, siis loetakse see
kandideerimisest loobumiseks.
1 1.4. Vestlusvooru tulemusena teatab iihiskatsetel osalenud kool 6pilasele:

17.4.1. kool on n6us arvama Sind dpilaskandidaadiks v6i
11.4.2. kool on n6us arvama Sind dpilaskandidaadiks juhul, kui vestlusvoorude
tulemusel selgub, et on vaba 6pilaskoht v6i
11.4.3. kool ei pea v6imalikuks awata Sind 6pilaskandidaadiks.

12. Opilaskandidaadiks vastuvdtmine vdi sellest keeldumine, dpilaskohas loobumine
12.I. Opllaskandidaadiks vastuv6tu tingimusi reguleerib iihiskatsetel osaleva kooli (Hugo
Treffireri Giimnaasiumi, Miina Hrirma Gtimnaasiumi, Jaan Poska Giimnaasiumi, Tamme
Giimnaasiumi ja Kristjan Jaak Petersoni Giimnaasiumi) vastuvdtu kord.
12.2. Olles teinud otsuse kandideerija arvamise kohta 6pilaskandidaadiks, vdljastab kool
kandideerij ale kinnituskirja. Kinnituskirja vdljastanud kool on kohustatud oma lubadust tditma
kuni flhiselt kokkulepitud t2ihtaj ani.
I23. }pllane ja vanem v6i hooldaja allkirjastav ad, kinnituskirja ning esitavad selle ettenrihtud
ajaks valitud kooli.
12.4. Allkiiastatud kinnituskirja alusel teeb kool Tartu ilhiskatsete infosilsteemi mrirke
kandideerij a arvami s est kooli Opilaskandidaatide nimekiq' a.
12.5. Kui 6pilane, kes on arvatud rihe kooli 6pilaskandidaadiks, soovib
loobuda, peab ta esitama koolile kirjaliku avalduse.

oma 6pilaskohast

12.6. Kool, rahuldades kandideerija avalduse, teeb vastava mdrke Tartu i)hiskatsete
infosilsteemis.
72.7 .Kool v6ib kinnituskirja kehtivuse ldpetada juhul, kui dpilase pdhikooli l6putunnistusel on
dppeaine v6i eksam hinnatud ,,mitterahuldavalt" v6i on 6pilane rikkunud iildtunnustatud
ktiitumisnorme. Nimetatud juhul arvab kool kandideerija dpilaskandidaatide nimekirjast vrilja
ning teavitab 6pilast e-kirja teel.



13. Viie kooli esindajad kooskdlastavad k6ik kiiesolevas dokumendis fikseeritud ajaperioodide
kuupiievad. Jiirgmise dppeaasta iihiskatsete kirjalike testide kuup?iev lepitaGe kokku
23.juuniks. K6ik iihiskatseid puudutavad iilejiiiinud tahtajad lepitakse tcot<tu jooksval
6ppeaastal 30. oktoobriks.

14. Viie kooli direktorid tagavad testide sisu (kirjalikud testid ei kuulu avaldamisele) ja
tulemuste konfi dentsiaalsus e vastavalt s6lmitud lepingule.

15. KOik erimeelsused lahendatakse liibiriiiikimiste teel.

16. Koostiiiikokkulepe ja katsete kord vaadatakse iile igal 6ppeaastal. Muudatused
fikseeritakse kokkuleppe lisana vdi uuendatakse kogu lepe.

Ott Ojaveer
Hugo Treffneri Giimnaasiumi direktor

Ene Tannberg /
Miina Hiirma Giimnaasiumi

Helmer Jdgi
Tartu Jaan Poska Giimnaasi

Merike Kaste
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Giimnaasiumi direktor

Ain Tdnisson
Tartu Tamme Giimnaasiumi direktor

Riho Raave
Tartu Linnavalitsuse Haridusosakonna juhataj a


