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Tartu Tamme Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
1. Vastuvõtt gümnaasiumis esmakordselt õpinguid alustajatele
1.1.Vastuvõtt 10. klassi toimub vastavalt Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma
Gümnaasiumi, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi
ja Tartu Tamme Gümnaasiumi ühiskatsete korraldamise korrale.
1.2.Tartu Tamme Gümnaasiumis õpinguid alustavad õpilased võetakse vastu ühiskatsete testide
tulemuste, 9. klassi poolaasta-, trimestri või veerandihinnete, vestluse ja põhikooli
lõputunnistuse alusel.
1.3. Gümnaasiumis saab valida viie õppesuuna vahel: loodussuund, meditsiinisuund,
tehnoloogiasuund, infotehnoloogiasuund ja kultuurisuund. Tartu ühiskatsete infosüsteemis
registreerudes tuleb kandideerijal lisaks üldisele koolieelistusele märkida ka oma
suunaeelistus Tartu Tamme Gümnaasiumis.
1.4. Juhul, kui ühiskatsetel kandideerija on kutsutud 8. või 9. klassis ajaloo, bioloogia, eesti keele,
füüsika, geograafia, informaatika, keemia, lingvistika, loodusteaduste või matemaatika
üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvooru või on osalenud nimetatud olümpiaadide lõppvoorus
on tal võimalus taotleda vabastust testide sooritamisest. Kirjalikest testidest ei saa vabastust
taotleda uurimistööna toimunud olümpiaadi puhul.
1.5. Testimisel hinnatakse teadmisi ja oskusi põhikooli riikliku õppekava ulatuses. Tartu Tamme
Gümnaasium

arvestab

loodussuunda,

meditsiinisuunda,

tehnoloogiasuunda

ja

infotehnoloogiasuunda kandideerimisel eesti keele, matemaatika ja loodusainete teste võrdse
kaaluga ning kultuurisuunda kandideerimisel eesti keele ja matemaatika teste võrdse kaaluga.
1.6.Kandidaadid kutsutakse vestlusele testides saadud punktisummade järgi tekkinud pingeridade
ning 9. klassi tunnistusel olevate hinnete alusel. Sisseastumise infosüsteemi kaudu saadetakse
kandidaadile kutse vestlusele, kutses täpsustatakse vestluse vorm ning vestlust
ettevalmistavad tegevused. Kui vestlus on virtuaalne, tuleb kandideerijal näidata pildiga
dokumenti (õpilaspilet, pass või ID-kaart). Vajalik on mikrofoni, kaamera ja
internetiühendusega seade (arvuti või nutitelefon).
1.7.Kui kandideerija on valmis osalema kooli puhkpilliorkestri töös kogu gümnaasiumis õppimise
aja jooksul, on tal võimalik taotleda eelistingimusi vestlusele kutseks ja vastuvõtuks kooli.
Vabas vormis taotlus koos tõenditega pillimänguoskuse kohta (nt muusikakooli tunnistuse

koopia või juhendaja kiri) tuleb esitada Tartu Tamme Gümnaasiumi õppejuhi meiliaadressile
hiljemalt ühiskatsete tegemise päevaks.
1.8.Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on järgmised:


motiveeritus õppida gümnaasiumis ja valitud õppesuunal;



õppeedukus;



sotsiaalsed oskused;



tegelemine huvialadega, mis toetavad Tartu Tamme Gümnaasiumi traditsioonilisi
tegevusi. Soositud on sügavam teadushuvi, osalemine olümpiaadidel, pillimängu- ja
lauluoskus, sportlikud saavutused.

1.9.Vestlusvoorus võrdleb vastuvõtukomisjon kandidaate punktis 1.8 nimetatud kriteeriumite
järgi. Vastavalt vestluse tulemusele teeb vastuvõtukomisjon direktorile ettepaneku a) jätta
õpilaskandidaat testis saadud punktide järjestuses samale kohale; b) nihutada õpilaskandidaat
järjestuses ettepoole või c) nihutada õpilaskandidaat järjestuses tahapoole.
1.10. Tartu Tamme Gümnaasiumisse vastu võtmise otsustab direktor tuginedes tema poolt kokku
kutsutud vastuvõtukomisjoni ettepanekutele. Positiivse otsuse korral väljastatakse
õpilaskandidaadile kooli vastuvõtu kutse ühiskatsete infosüsteemis.
1.11. Gümnaasiumis esmakordselt õpingute alustamiseks esitab lapsevanem taotluse Tartu
haridusteenuste

haldamise

süsteemis

ARNO

http://www.tartu.ee/arno.

Täpsemad

tingimused konkreetseks õppeaastaks avaldatakse kooli kodulehel 1. veebruariks.
2. Gümnaasiumi vabadele õppekohtadele vastuvõtu tingimused
2.1.Vabadele

kohtadele

kandideerimiseks

esitab

õpilane

õppejuhi

meiliaadressile

motivatsioonikirja ja väljavõtte varasematest õpitulemustest. Kui taotletakse õppekohta
järgmiseks õppeaastaks, siis esitatakse õppekohale kandideerimise dokumendid üldjuhul
eelneva õppeaasta 25. maiks. Täiendava info saamiseks toimub vajadusel vestlus
õpilaskandidaadiga.
2.2.Vastuvõtu otsustab direktor käskkirjaga.
2.3.Positiivse otsuse korral esitab lapsevanem või õpilane taotluse Tartu haridusteenuste
haldamise süsteemis ARNO http://www.tartu.ee/arno.
2.4.Õpilane, kes on eelnevalt läbinud õpingud välisriigis, lisab taotlusele välisriigi õppeasutuses
omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud
ärakirja.

