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Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilaste 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 (hilisemas ÜKKK). 

https://tartu.ee/sites/default/files/uploads/Haridus/%C3%9Chiskatsete%20kord%202023.pdf 

1.2. Õpilaste vastuvõttu korraldab vastuvõtukomisjon, mille koosseisu ja töökorra kinnitab direktor 

käskkirjaga. Vastuvõtukomisjoni pädevuses on otsustada ka korrast erandite tegemine. 

1.3. Vastuvõtu taotlemine, suhtlemine kooli ja õpilaskandidaadi vahel, vestluste kokkuleppimine, 

otsustest teavitamine toimub Tartu ühiskatsete infosüsteemis https://sisseastumine.ee/tartu. 

1.4. Tartu Tamme Gümnaasiumis õpinguid alustavad õpilased võetakse vastu arvestades ühiskatsete 

testide tulemusi; 9. klassi klassitunnistust, sh poolaasta-, trimestri või veerandihindeid ning 

tagasisidet õpilase käitumise, hoolsuse ja puudumiste kohta; vestluse tulemusi ja põhikooli 

lõputunnistust. 

1.5. Gümnaasiumis saab valida viie õppesuuna vahel: loodussuund, meditsiinisuund, 

tehnoloogiasuund, infotehnoloogiasuund ja kultuurisuund. Registreerudes tuleb kandideerijal 

lisaks üldisele koolieelistusele märkida ka oma suunaeelistus Tartu Tamme Gümnaasiumis.  

1.6. Juhul, kui ühiskatsetel kandideerija on kutsutud 9. klassis ajaloo, bioloogia, eesti keele, füüsika, 

geograafia, informaatika, keemia, lingvistika, loodusteaduste, matemaatika, prantsuse keele või 

ühiskonnaõpetuse üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvooru (lõppvooru mittetoimumisel on 

kutsutud vastava aine infopäevale) või on osalenud nimetatud olümpiaadide lõppvoorus 8. või 9. 

klassis, on tal võimalus taotleda vabastust testide sooritamisest vastavalt ÜKKK punktile 11 

„Erisused olümpiaadidel edukalt esinenud õpilastele“.   

1.7. 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, kogupunktidena kuni 300 punkti. Tartu Tamme Gümnaasium arvestab kultuurisuunda 

kandideerimisel eesti keele ja matemaatika teste ning võõrkeele või loodusainete testi hulgast 

parema tulemusega testi (võõrkeele testi tulemus korrutatakse kahega, sest sellel testil on 

maksimaalne tulemus 50p), kõiki võrdse kaaluga, kogupunktidena kuni 300 punkti. 

https://tartu.ee/sites/default/files/uploads/Haridus/%C3%9Chiskatsete%20kord%202023.pdf
https://sisseastumine.ee/tartu


1.8. Tartu Tamme Gümnaasium arvestab 9. klassi klassitunnistusel olevaid eesti keele ja matemaatika 

hindeid ning kõigi hinnete jaotust kogupunktidena kuni 200 punkti.  

1.9. Kandidaadid kutsutakse vestlusele testides saadud punktisummade ning 9. klassi 

klassitunnistusel olevate hinnete järgi tekkinud pingeridade 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). Vestlused toimuvad vastavalt ÜKKK punktidele 7 ja 8. 

1.10. Kui kandideerija on valmis osalema kooli puhkpilliorkestri töös kogu gümnaasiumis 

õppimise aja jooksul, on tal võimalik taotleda eelistingimusi vestlusele kutseks ja vastuvõtuks 

kooli (lisanduv punktisumma kuni 40 punkti). Vabas vormis taotlus koos tõenditega 

pillimänguoskuse kohta (nt muusikakooli tunnistuse koopia või juhendaja allkirjaga kiri) tuleb 

esitada Tartu Tamme Gümnaasiumi õppejuhi meiliaadressile hiljemalt ühiskatsete tegemise 

päevaks.  

1.11. Vestlusvoorus hindab vastuvõtukomisjon kandidaate kuni 100 punktiga, arvestades järgmisi 

kriteeriume:   

• õpipädevus, sh motiveeritus õppida gümnaasiumis ja valitud õppesuunal, tegelemine 

huvialadega, mis toetavad Tartu Tamme Gümnaasiumi traditsioonilisi tegevusi;   

• sotsiaalne ja kodanikupädevus, sh suutlikkus ennast teostada, toimida aktiivse, teadliku, 

abivalmi ja vastutustundliku kodanikuna, teada ja järgida ühiskondlikke väärtusi ja norme, 

teha koostööd teiste inimestega; aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi 

ning arvestada neid suhtlemisel;  

• enesemääratluspädevus, sh suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid 

külgi; analüüsida oma käitumist erinevates olukordades; käituda ohutult ja järgida tervislikke 

eluviise; lahendada suhtlemisprobleeme;  

• kultuuri, matemaatika- ja loodusteadustepädevus, sh sügavam teadushuvi, osalemine 

olümpiaadidel, pillimängu- ja lauluoskus, sportlikud saavutused jms.   

Vestlusele eelneb õpilaskandidaadi poolt kodus täidetav veebiküsimustik, milles kajastatut 

võetakse arvesse vestluse hinnangu kujunemisel.  

1.12. Tartu Tamme Gümnaasiumisse vastu võtmise otsustab direktor tuginedes pingereale, mis 

moodustub testide, 9. klassi klassitunnistuse, vestluse ning punktis 1.10. toodud erisuse eest 

saadavate punktide summa alusel. Otsus väljastatakse õpilaskandidaadile kooli vastuvõtukutsena 

või äraütlemisena ühiskatsete infosüsteemis ning kandidaat kinnitab vastuvõtu kutse ühiskatsete 

infosüsteemis vastavalt ÜKKK punktile 9 „Kutse õpilaskandidaadiks ja selle kinnitamine“. 

Pärast ÜKKK punktis 9 toodud tähtaegade möödumist võib õpilaskohtade täiendaval tekkimisel 



kool väljastada kooli vastuvõtu kutseid tuginedes vastuvõtuprotsessis tekkinud pingereale ning 

kandidaatide väljendatud huvile kooli vastu. 

1.13. Kool võib õpilast mitte vastu võtta, kui õpilaskandidaadi põhikooli lõputunnistusel on 

õppeaine või põhikooli lõpueksam hinnatud hindega „nõrk” või „puudulik“ või põhikooli 

lõpueksami tulemus on alla 50% võimalikust või kui õpilaskandidaat on rikkunud üldtunnustatud 

käitumisnorme. Vastavate asjaolude ilmnemisel võib Tartu Tamme Gümnaasiumi direktor 

loobuda punktis 1.12. nimetatud kooli vastuvõtukutsest.  

1.14. Gümnaasiumis esmakordselt õpingute alustamiseks esitab vastuvõtukutse saanud õpilase 

lapsevanem taotluse Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO http://www.tartu.ee/arno 

vastavalt ÜKKK punktile 10 „Dokumentide esitamine kooli vastuvõtuks“.  

  

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. Kool kaalub vastuvõtmisel vabade õppekohtade olemasolu, senise õppimise tulemusi, koolide 

õppekavade sobivust, õppimise motivatsiooni Tartu Tamme Gümnaasiumis ning kooli 

vahetamise põhjendatust. Otsusest teavitab õppejuht või direktor kandideerijat e-kirja teel 

üldjuhul hiljemalt 20. juuniks.  

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.  

http://www.tartu.ee/arno

