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VILJANDI GÜMNAASIUMI 2022/2023
VASTUVÕTU TINGIMUSED JA KORD
1.

ÜLDSÄTTED
1.1.

Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Viljandi Gümnaasiumisse
(edaspidi Kool) 10. klassi (edaspidi I aasta), 11. klassi (edaspidi II aasta) ja 12.
klassi (edaspidi III aasta).
1.1.1.

Kuulmispuudega õpilaste õpperühma 10. klassi (edaspidi Tallinna
õpperühma) vastuvõtt on kirjeldatud dokumendis Lisa 1.

1.2.

Kooli vastuvõtukord kinnitatakse igal aastal veebruarikuu viimaseks
kuupäevaks ja avalikustatakse kooli kodulehel.

1.3.

Sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille töökorra
ja koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga hiljemalt kaks nädalat enne
sisseastumisvestluste toimumist.

1.4.

Vabariigi Valitsuse väljakuulutatud eriolukorras on koolil õigus muuta õpilaste
vastuvõtmise korraldust, kooskõlastades selle kooli hoolekoguga ja kooli
pidajaga.

2.

VASTUVÕTU TINGIMUSED
2.1.

Kool võtab õpilasi I aasta õpilaseks vastu 9. klassi klassitunnistusele kantud
veerandi-, trimestri- või poolaasta hinnete (v.a Tallinna õpperühma õpilased),
põhikooli lõputunnistuse hinnete, põhikooli lõpueksamite (eesti keele ja
matemaatika lõpueksamid), kooli sisseastumiseksami ja kooli
sisseastumisvestluse tulemuste alusel.

2.2.

Kooli I aastasse vastuvõtmise eeldusteks on:
2.2.1.

põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;

2.2.2.

vähemalt rahuldavad õppeainete hinded 9. klassi klassitunnistusel;

2.2.3.

vähemalt rahuldavad põhikooli lõputunnistuse hinded;

2.2.4.

sisseastumiseksami läbimine vähemalt 20% peale nii eesti keele kui
matemaatika osas;

2.2.5.
2.3.

sisseastumisvestluse läbimine.

Kool saadab I aastasse kandideerimise kutse maakondlikel ja vabariiklikel
ainevõistlustel silmapaistvaid tulemusi näidanud õpilastele, kelle hinnete
keskmine on vähemalt 4,5. Keskmise hinde arvestamisel lähevad arvesse

järgmiste õppeainete hinded: eesti keel, kirjandus, A-võõrkeel, B-võõrkeel,
matemaatika, geograafia, bioloogia, füüsika, keemia, ajalugu ja
ühiskonnaõpetus.
2.4.

Juhul kui 2022. aasta 1. augusti seisuga on kooli I aasta õpperühmades vabu
õppekohti, võib kool korraldada vabanenud õppekohtade täitmiseks
lisavastuvõtu I aasta rühmadesse. Lisavastuvõtu tingimused ja korra
kooskõlastab kool hoolekoguga ja kooli pidajaga hiljemalt 01.08.2022.

2.5.

Kool võtab II või III aastal õpingute alustamiseks õpilasi vastu vabade
õppekohtade olemasolul ja varasemate gümnaasiumis või sama taseme
õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete ja läbitud kursuste),
sisseastumistesti, sisseastumisvestluse ja avalduse alusel.

2.6.

Gümnaasiumi II või III aastal õpingute alustamise eeldusteks on:
2.6.1.

põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;

2.6.2.

vähemalt 50 protsendile sooritatud sisseastumistest;

2.6.3.

sisseastumisvestluse läbimine;

2.6.4.

II aastale astumiseks läbitud 10. klass või vähemalt 32 kursust vähemalt
hindele “rahuldav” või mitteeristava hindamise korral “arvestatud”, III
aastale astumiseks läbitud 10. ja 11. klass või vähemalt 64 kursust
vähemalt hindele “rahuldav” või mitteeristava hindamise korral
“arvestatud”

3.

SISSEASTUMISEKSAM
3.1.

Sisseastumiseksam on kirjalik. Sisseastumiseksam toimub 16.04.2022
algusega kell 10.00-12.00 Viljandi Gümnaasiumis, aadressil Hariduse 2,
Viljandi linn.
3.1.1.

Juhul kui kirjaliku sisseastumiseksami korraldamine Viljandi
Gümnaasiumis on COVID-19 viiruse leviku piiramise tõttu
raskendatud või takistatud, rakendatakse sisseastumiseksamite
läbiviimiseks Varianti B (välja toodud käesoleva dokumendi Lisas 2
(LISA 2 - Sisseastumiseksamite läbiviimise alternatiivvariant).
Sisseastumiseksamite läbiviimise Variandi B rakendamise otsuse
langetab Viljandi Gümnaasium kooli pidaja (Haridus- ja
Teadusministeerium) nõusolekul hiljemalt 04.04.2021.

3.2.

Kõik sisseastujad peavad end registreerima sisseastumiseksamile
sisseastumise infosüsteemi kaudu, millele link on kättesaadav kooli kodulehe
kaudu (www.viljandigymnaasium.edu.ee) 15.03.2022 - 11.04.2022.

3.3.

Sisseastujatel on aega 90 minutit sisseastumiseksami mõlema osa
lahendamiseks. Sisseastumiseksam koosneb kahest osast:
3.3.1.

eesti keele ülesanded;

3.3.2.

matemaatika ülesanded.

3.4.

Eksami mõlemad osad antakse õpilastele kätte samal ajal.

3.5.

Eksamile tuleb kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument (õpilaspilet, pass
või ID-kaart), kirjutus- ja joonestusvahendid (joonlaud ja harilik pliiats) ja
taskuarvuti.

3.6.

Sisseastumiseksami tulemuse saab õpilane teada sisseastumise infosüsteemi
kaudu.

3.7.

Mõjuval põhjusel (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on
eksamit erandkorras võimalik sooritada muul ajal, mis määratakse kooli poolt.
Selleks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja saatma elektroonilise
digiallkirjaga avalduse vähemalt päev enne eksamit kooli üldmeilile
kool@vilgym.edu.ee. Kool teavitab otsusest uue eksamiaja määramise kohta
kolme tööpäeva jooksul.

4.

SISSEASTUMISVESTLUSE KORRALDUS JA PINGEREA MOODUSTUMINE
4.1.

Kool saadab sisseastumise infosüsteemi kaudu sisseastumisvestlusele
pääsemise teate õpilastele, kelle sisseastumistesti tulemus on vähemalt 20
protsenti maksimumist nii eesti keele kui matemaatika osas;

4.2.

Vestluse kuupäev ja kellaaeg saadetakse õpilasele sisseastumisvestluse teatega.

4.3.

Vestlused toimuvad 23.04 - 06.05.2022 kooli hoones (Hariduse 2, Viljandi
linn). Vastuvõtukomisjoni otsusel võivad vestlused toimuda ka elektrooniliselt
läbi Google Meeti või Zoomi keskkondade.

4.4.

Sisseastumisvestlused toimuvad õppesuundade kaupa. Vestlust viivad läbi
õppesuuna õpetajad ja õpperühmade juhendajad. Ühes vestluskomisjonis on 2
kuni 4 liiget.

4.5.

Vestlusele pääsemiseks on vaja sisseastujal esitada isikut tõendav dokument
(isiku tuvastamiseks). Elektroonilise vestluse korral peab sisseastuja osalema

sisseastumisvestlusel kaamerapildiga ja näitama vestluskomisjonile isikut
tõendavat dokumenti.
4.6.

Sisseastumisvestluse eesmärgiks on anda hinnang põhikooli riiklikus
õppekavas (§ 4) välja toodud üldpädevustele kooli kirjeldatud hindamismudeli
tasemete alusel ja selgitada välja õpilase suunasobivus ning koolivaliku
põhjused. Hindamisalused üldpädevused on välja toodud dokumendis Lisa 3.

4.7.

Sisseastumisvestluse läbimine on kooli õppima asumise eelduseks.

4.8.

Mõjuval põhjusel (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus, kooli
lõpetamise ajakava) on vestlusaega erandkorras võimalik muuta. Selleks tuleb
kooli esimesel võimalusel teavitada. Vestlus toimub vestlust takistavate
asjaolude lahenemisel, kuid mitte hiljem kui 16.06.2022.

5.

VASTUVÕTMINE
5.1.

Õpilaste pingerida moodustub sisseastumiseksami tulemusest,
sisseastumisvestluse tulemusest, põhikooli eesti keele ja matemaatika
lõpueksami tulemustest ning põhikooli lõputunnistuse 11 õppeaine (eesti keel,
kirjandus, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, geograafia, bioloogia,
füüsika, keemia, ajalugu, ühiskonnaõpetus) hinnetest. Kui 9. klassi tunnistusel
kasutatakse viiepallisüsteemist erinevat hindamissüsteemi, teisendatakse
tulemused viiepallisüsteemi. Põhikooli lõputunnistuse 11 õppeaine hinnete
ning lõpueksamitel ja vestlustel saadud punktid arvestatakse koefitsientide
alusel pingerea punktideks põhimõttel, et tunnistuse hinded moodustavad 1/4,
põhikooli lõpueksamid 1/4, sisseastumiseksamid 1/4 ja vestluse punktid 1/4
õpilase punktide kogusummast.

5.2.

Pingerea moodustamiseks peavad sisseastujad esitama põhikooli
lõputunnistuse, hinnetelehe ja 9. klassi klassitunnistuse sisseastumise
infosüsteemi kaudu ajavahemikus 16.06.- 19.06.2022. Kui õpilane selle aja
jooksul nõutud dokumente ei esita, ei arvestata temaga sisseastumise pingerea
moodustamisel.

5.3.

Punktis 5.1 kirjeldatud pingerida on aluseks õpilasele sisseastumiskeskkonnas
kutse saatmiseks. Õpilased jagunevad õpperühmadesse pingerea alusel, võttes
arvesse nende I, II ja III õppesuuna eelistust. Kui õpilane ei mahu pingerea
alusel I, II ega III eelistatud õppesuunda, pakutakse talle kohta ülejäänud
õppesuundades, kuhu ta pingerea alusel sisse pääseb.

5.4.

Õpilased, kes kutset ei saa, jäävad ootenimekirja.

5.5.

Vastuvõtukomisjoni otsusega saadetakse õpilasele kutse õppima asumiseks
kooli. Õpilasel on aega vastata kutsele kas jaatavalt või eitavalt viie päeva
jooksul (sh nädalavahetus) sisseastumiste infosüsteemis. Kui õpilane ei ole
selle aja jooksul kutsele vastanud, käsitletakse seda kutsele eitava vastusena.

5.6.

Ootenimekirja jäänud õpilasi, kes kutset kooli õppima asuda ei saa,
teavitatakse kandideerimise lõppemisest ja õppijakoha mittesaamisest hiljemalt
26. augustil.

5.7.

Pärast kutse vastuvõtmist tuleb õpilasel esitada sisseastumise infosüsteemi
kaudu avaldus kooli õppima asumise sooviga. Avalduse allkirjastab alaealise
õppija puhul tema lapsevanem või seaduslik esindaja. Allkirjastamine toimub
digitaalselt.

5.8.

Tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist toob õpilane
kooli tervishoiutöötajale õppeaasta esimesel nädalal.

6.

SISSEASTUMISOTSUSE LANGETAMINE KOMISJONIS JA OTSUSE
TEATAVAKS TEGEMINE
6.1.

Sisseastumisotsuse langetab vastuvõtukomisjon. Komisjon koguneb mitte
hiljem kui 21.06.2022.

6.2.

Vastuvõtukomisjon arvutab iga sisseastuja kohta välja tema sisseastumise
punktisumma, mille põhjal moodustatakse pingerida ning kooli võetakse vastu
õpilased, kes on pingereas eespool.

6.3.

Kooli võetakse vastu 180 õpilast. Vastuvõtukomisjoni otsusega kinnitatakse
õpperühmade suurused.

6.4.

Vastuvõtukomisjon langetab otsuse konsensuslikul põhimõttel. Komisjoni
otsuse kinnitab direktor.

6.5.

Vastuvõetud õpilased saavad kinnituse kooli õppima pääsemise kohta
sisseastumise infosüsteemi kaudu hiljemalt 22.06.2022.

6.6.

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

LISA 1 - VILJANDI GÜMNAASIUMI 2022/2023 VASTUVÕTU TINGIMUSED JA
KORD KUULMISPUUDEGA ÕPPIJATE VASTUVÕTMISEKS VILJANDI
GÜMNAASIUMI TALLINNA ÕPPERÜHMA

1.

ÜLDSÄTTED
1.1.

Käesolev dokument reguleerib õpilaste vastuvõttu Viljandi Gümnaasiumi
(edaspidi Kool) kuulmispuudega õppijate õpperühma (edaspidi Tallinna
õpperühma).

1.2.

Tallinna õpperühma vastuvõtukord kinnitatakse igal aastal veebruarikuu
viimaseks kuupäevaks ja avalikustatakse kooli kodulehel.

1.3.

Sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille töökorra
ja koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga hiljemalt kaks nädalat enne
sisseastumisvestluse toimumist.

1.4.

Vabariigi Valitsuse väljakuulutatud eriolukorras on koolil õigus muuta õpilaste
vastuvõtmise korraldust, kooskõlastades see kooli hoolekoguga ja kooli
pidajaga.

2.

VASTUVÕTU TINGIMUSED
2.1.

Kuulmispuudega õppijad saavad õppima asuda kooli Tallinna õpperühmas.
Õppima asumise eeldusteks on:
2.1.1.

kuulmispuue primaarse puudena;

2.1.2.

põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;

2.1.3.

vähemalt rahuldavad põhikooli lõputunnistuse hinded;

2.1.4.

vähemalt 50 protsendile sooritatud sisseastumiseksam, mis koosneb
matemaatika, eesti keele, inglise keele ja sotsiaalainete testist ning
vestlusest;

3.

SISSEASTUMISEKSAM
3.1.

Sisseastumiseksam toimub 29.04.2022 algusega kell 10.00 Tallinnas, aadressil
Ehte 7 (Tallinna Heleni Kool). Kuulmispuudega õpilaste õpperühma
sisseastujal on õigus eksami ajal kasutada koolipoolset viipekeeletõlki. Eksam
koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

3.2.

Eksamitele registreerumine toimub sisseastumise infosüsteemi kaudu, millele
link on kättesaadav kooli kodulehe kaudu (www.viljandigymnaasium.edu.ee)
15.03.2022 - 11.04.2022.

3.3.

Tallinna õpperühma kandideerijatel on aega 90 minutit eksami kirjaliku osa
lahendamisest, mis koosneb matemaatika, eesti keele, inglise keele ja
ühiskonnaõpetuse osast.

3.4.

Sisseastumiseksami suuline osa viiakse läbi vestlusena pärast kirjaliku osa
sooritamist kõigi sisseastujatega ükshaaval. Eksami eel on
sisseastumiskomisjon koostanud sisseastumiseksamile registreerunud
õpilastele vestluste ajakava, mille alusel sisseastujad vestlusest osa võtavad.
Ühe õpilase kohta on arvestatud vestluseks kuni 90 minutit.

3.5.

Eksamile tuleb kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument (õpilaspilet, pass
või ID- kaart), kirjutus- ja joonestusvahendid (joonlaud ja harilik pliiats) ja
taskuarvuti.

3.6.

Sisseastumiseksami tulemuse saab õpilane teada sisseastumise infosüsteemi
kaudu. Tallinna õpperühma sisseastumiseksami tulemused teatatakse õpilasele
individuaalselt.

3.7.

Mõjuval põhjusel (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on
eksamit erandkorras võimalik sooritada muul ajal, mille määrab kool. Selleks
peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja saatma elektroonilise
digiallkirjaga avalduse vähemalt päev enne eksamit kooli üldmeilile
kool@vilgym.edu.ee. Kool teavitab otsusest uue eksamiaja määramise kohta
kolme tööpäeva jooksul.

3.8.

Õpilaste pingerida moodustub sisseastumiseksami tulemusest ja põhikooli
lõputunnistuse 11 õppeaine (eesti keel, kirjandus, A-võõrkeel, B-võõrkeel,
matemaatika, geograafia, bioloogia, füüsika, keemia, ajalugu,
ühiskonnaõpetus) hinnetest. Kui 9. klassi tunnistusel kasutatakse
viiepallisüsteemist erinevat hindamissüsteemi, teisendatakse tulemused
viiepallisüsteemi. Põhikooli lõputunnistuse 11 õppeaine keskmised hinded ja
sisseastumiseksamil saadud punktid arvestatakse koefitsentide alusel pingerea
punktideks põhimõttel, et tunnistuse hinded moodustavad 50% ja eksam 50%
punktide kogusummast.

3.9.

Pingerea moodustamiseks peavad sisseastujad esitama põhikooli
lõputunnistuse, hinnetelehe ja 9. klassi klassitunnistuse sisseastumise

infosüsteemi kaudu ajavahemikus 16.06.- 20.06.2022. Kui õpilane selle aja
jooksul nõutud dokumente ei esita, ei arvestata temaga sisseastumise pingerea
moodustamisel.

4.

VASTUVÕTMINE
4.1.

Punktis 3.8 kirjeldatud pingerida on aluseks õpilasele sisseastumiskeskkonnas
kutse saatmiseks.

4.2.

Vastuvõtukomisjoni otsusega saadetakse õpilasele kutse õppima asumiseks
kooli. Õpilasel on aega vastata kutsele kas jaatavalt või eitavalt viie päeva
jooksul (sh nädalavahetus) sisseastumiste infosüsteemis. Kui õpilane ei ole
selle aja jooksul kutsele vastanud, käsitletakse seda kutsele eitava vastusena.

4.3.

Tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist toob õpilane
kooli tervishoiutöötajale õppeaasta esimesel nädalal.

5.

SISSEASTUMISOTSUSE LANGETAMINE KOMISJONIS JA OTSUSE
TEATAVAKS TEGEMINE
6.7.

Sisseastumisotsuse langetab vastuvõtukomisjon. Komisjon koguneb mitte
hiljem kui 21.06.2022.

6.8.

Vastuvõtukomisjon arvutab iga sisseastuja kohta välja tema sisseastumise
punktisumma, mille põhjal moodustatakse pingerida ning kooli võetakse vastu
õpilased, kes on pingereas eespool.

6.9.

Tallinna õpperühma võetakse vastu kõik õpilased, kes vastavad
vastuvõtutingimustele, mis on välja toodud punktis 2.1.

6.10.

Vastuvõtukomisjon langetab otsuse konsensuslikul põhimõttel. Komisjoni
otsuse kinnitab direktor.

6.11.

Vastuvõetud õpilased saavad kinnituse kooli õppima pääsemise kohta
sisseastumise infosüsteemi kaudu hiljemalt 21.06.2022.

LISA 2 - Sisseastumiseksamite läbiviimise alternatiivvariandid

1.1. Variant B - Varianti rakendatakse juhul, kui COVID-19 viiruse leviku piiramiseks on
vajalik sisseastumiseksamitel osalejaid hajutada.
Sisseastumiseksam on kirjalik. Eksam toimub 16.04.2021 kell 10.00-12.00 Viljandi linna
territooriumil asuvate põhikoolide õpilastele koolides, kus nad õpivad. Sisseastumiseksamitel
osalejad, kes ei õpi Viljandi linna territooriumil asuvates põhikoolides, sooritavad
sisseastumiseksami Viljandi Gümnaasiumis samal ajal.

LISA 3 - SISSEASTUMISVESTLUSE TUTVUSTUS
Sisseastumisvestluse eesmärgiks on anda hinnang põhikooli riiklikus õppekavas (§ 4) välja
toodud üldpädevustele kooli kirjeldatud hindamismudeli tasemete alusel ja selgitada välja
õpilase suuna- ning koolivaliku põhjused.
Kuni 15-minutilise vestluse jooksul küsib komisjon sisseastujalt küsimusi. Iga pädevust
hinnatakse ühe kuni nelja punkti skaalal. Vestluse maksimaalne punktide arv on 16.
Enesemääratluspädevus
Sisseastuja suutlikkus
● mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi;
● analüüsida oma käitumist erinevates olukordades;
● käituda ohutult ja järgida tervislikke eluviise;
● lahendada suhtlusprobleeme.
Loodus-, matemaatikateaduste ja tehnoloogia ning digipädevus
Sisseastuja suutlikkus
● kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ja meetodeid erinevates
eluvaldkondades;
● kirjeldada ümbritsevat maailma loodusteaduslike mudelite ja mõõtmisvahendite abil
ning teha tõenduspõhiseid otsuseid;
● mõista loodusteaduste ja tehnoloogia olulisust ja piiranguid;
● kasutada uusi tehnoloogiaid eesmärgipäraselt;
● kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas;
● leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja
usaldusväärsust;
● osaleda digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja
kasutamisel;
● kasutada probleemilahenduseks sobivaid tehnilisi ja digivahendeid;
● olla teadlik digikeskkonna ohtudest ja osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja
digitaalset identiteeti;
● järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus.

Suhtluspädevus
Sisseastuja suutlikkus
● ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada nii emakeeles kui ka võõrkeeltes,
arvestades olukorda;
● ennast esitleda, oma seisukohti esitada ja põhjendada;
● lugeda ning eristada ja mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust;
● väärtustada õigekeelsust ja väljendusrikast keelt ning kokkuleppel põhinevat
suhtlusviisi.
Kultuuri- ja väärtuspädevus
Sisseastuja suutlikkus
● hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast;
● tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega, oma ja
teiste maade rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdiskultuuri sündmustega;
● hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustada inimlikku, kultuurilist ja
looduslikku mitmekesisust;
● teadvustada oma väärtushinnanguid.

