
VILJANDI GÜMNAASIUMI 2020/2021 VASTUVÕTU TINGIMUSED JA 

KORD 

 

I ÜLDSÄTTED 

1. Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Viljandi Gümnaasiumisse. 

 

2. Kooli vastuvõtukord kinnitatakse igal aastal veebruari kuu viimaseks kuupäevaks ja 

avalikustatakse kooli kodulehel.  

 

3. Sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille koosseisu kuuluvad 

Viljandi Gümnaasiumi õpetajad ja õppenõustajad. Komisjoni tööd koordineerib kooli 

õppealajuhataja, komisjoni tehnilist tuge korraldab kooli haridustehnoloog, komisjoni esimees 

on kooli direktor. Komisjoni nimekirja kinnitab direktor oma käskkirjaga hiljemalt kaks 

nädalat enne sisseastumiseksami toimumist. 

 

4. Viljandi Gümnaasium võtab õpilasi I aasta õpilaseks vastu 9. klassi klassitunnistusele 

kantud 

veerandi-, trimestri- või poolaasta hinnete, põhikooli lõputunnistuse hinnete, gümnaasiumi 

sisseastumiseksami ja gümnaasiumi sisseastumisvestluse tulemuste alusel. 

 

5. Gümnaasiumisse vastuvõtmise eeldusteks on: 

5.1. põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus; 

5.2. positiivsed hinded 9. klassi klassitunnistusel, sealhulgas käitumise ja hoolsuse 

hinne; 

5.3. positiivsed põhikooli lõputunnistuse hinded; 

5.4. vähemalt 50 protsendile sooritatud sisseastumiseksam (välja arvatud kutsega 

õpilane); 

5.5. positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus. 

 

6. Viljandi Gümnaasium saadab kutse õppima asumiseks 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, loodusõpetus, geograafia, bioloogia, 

füüsika, keemia, ajalugu, inimeseõpetus ja ühiskonnaõpetus. 

 

7. Kuulmispuudega õppijad saavad õppima asuda Viljandi Gümnaasiumi Tallinna 

õpperühmas.  

Õppima asumise eeldusteks on: 

7.1. kuulmispuue primaarse puudena; 

7.2. põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus; 

7.3. vähemalt 50 protsendile sooritatud sisseastumiseksam; 

7.4. positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus. 

 

8. Viljandi Gümnaasium võtab II või III aastal õpingute alustamiseks õpilasi vastu vabade 

õppekohtade olemasolul ja varasemate gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses 

saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete) ja avalduse alusel. III aastaks üldjuhul õpilasi vastu 

ei võeta. 

 

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

9.1. põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus; 

9.2. vähemalt 50 protsendile sooritatud sisseastumiseksam; 

9.3. positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus. 

9.4. II aastale astumiseks läbitud 10. klass või vähemalt 32 kursust positiivse hindega, 

III aastale astumiseks läbitud 10. ja 11. klass või vähemalt 64 kursust positiivse 

hindega. 

 

II SISSEASTUMISEKSAM  

 

1. Sisseastumiseksam on kirjalik. Eksam toimub: 

- 18.04.2020 kell 10:00-12:00 Viljandi Gümnaasiumis; 

- 20.04.2020 kell 10:00-12:00 kuulmispuudega õpilaste õpperühmale Tallinnas, aadressil Ehte 

7 (Tallinna Heleni Kool). Kuulmispuudega õpilaste õpperühma sisseastujal on õigus eksami 

ajal kasutada koolipoolset viipekeeletõlki. 

 



2. Kõik sisseastujad peavad ennast eksamile registreerima sisseastumise infosüsteemi kaudu, 

millele link on kättesaadav kooli kodulehe kaudu (www.viljandigymnaasium.edu.ee) 

09.03.2020 - 13.04.2020.  

 

3. Kutse saanud õpilane registreerib ennast samuti ning sooritab sisseastumiseksami päeval 

matemaatika tasemetesti. 

 

4. Sisseastumiseksami lahendamiseks on õpilasel aega 150 minutit. Eksam koosneb 

järgmistest ülesannetest: 

 4.1. eesti keele ülesanded; 

 4.2. matemaatika ülesanded; 

 4.3. õppesuundade ülesanded. 

Eksami sooritajale antakse korraga kätte kõik eksamitöö osad.  

 

5.  Eksamile tuleb kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument (õpilaspilet, pass või ID- 

kaart), kirjutus- ja joonestusvahendid (joonlaud ja harilik pliiats) ja taskuarvuti. 

 

6. Sisseastumiseksami tulemused avaldatakse kodeeritult pingereas kooli kodulehel hiljemalt 

kaks nädalat pärast sisseastumistesti toimumist. Tallinna õpperühma sisseastumiseksami 

tulemused teatatakse õpilasele individuaalselt.  

 

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 pöörduma avaldusega vähemalt nädal enne eksamit 

kooli kantseleisse. Kool teavitab otsusest uue eksamiaja määramise osas kolme tööpäeva 

jooksul. 

 

II SISSEASTUMISVESTLUS  

 

1. Kooli saadab sisseastumise infosüsteemi kaudu sisseastumisvestlusele pääsemise teate 

õpilastele, kelle sisseastumistesti tulemus on vähemalt 50 protsenti maksimumist ning kutsega 

õpiastele. 

 

2. Vestluse päev ja kellaaeg saadetakse õpilasele koos sisseastumisvestluse teatega. 

http://www.viljandigymnaasium.edu.ee/


 

3. Vestlused toimuvad: 

- 15.06 - 16.06.2020 Viljandi Gümnaasiumis; 

- 23.04.2020 kuulmispuudega õpilaste õpperühmale Tallinnas, aadressil Ehte 7 (Tallinna 

Heleni Kool). Kuulmispuudega õpilaste õpperühma sisseastujal on õigus vestluse ajal 

kasutada koolipoolset viipekeeletõlki. 

 

 

4. Sisseastumisvestlused toimuvad õppesuundade kaupa. Vestlust viivad läbi õppesuuna 

õpetajad ja õpperühmade juhendajad. Ühes vestluskomisjonis on 2 kuni 4 liiget. 

 

5. Sisseastumisvestlusel vesteldakse õpilasega tema õpimotivatsioonist, õpioskusest, 

eesmärkidest, õppesuuna valikust, huvialadest, senistest saavutustest ja kogemustest. 

Sisseastumisvestlust hinnatakse 5 palli skaalal, kus hinne „3“ kuni „5“ on positiivne tulemus. 

 

6. Sisseastumisvestluse positiivne tulemus on kooli õppima asumise eelduseks. 

 

7. Mõjuval põhjusel (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus, kooli lõpetamise 

ajakava) on vestlusaega erandkorras võimalik muuta. Selleks tuleb kooli esimesel võimalusel 

teavitada. 

 

III ÕPPIMA ASUMISE AVALDUSE ESITAMINE  

 

1. Õpilane, kes on saanud vestluse teate, esitab sisseastumise infosüsteemi kaudu avalduse 

kooli õppima asumise sooviga. Avalduse allkirjastab alaealise õppija puhul tema lapsevanem 

või seaduslik esindaja. Allkirjastamine on digitaalne. 

 

2. Kool kinnitab või lükkab tagasi õppima asumise avalduse pärast sisseastumiskomisjoni 

otsust hiljemalt 22. juunil. 

  

IV SISSEASTUMISDOKUMENTIDE ESITAMINE  

 

1. Kõik sisseastumisdokumendid esitatakse sisseastumisvestluse ajal. 

  



2. Esitamiseks vajalikud dokumendid on: 

2.1. tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist (antakse esitamise 

päeval otse kooliõele); 

2.2. põhihariduse omandamist tõendavad dokumendid (põhikooli lõputunnistuse 

kinnitatud ärakiri koos hinnetelehega); 

2.3. 9. klassi klassitunnistuse ärakiri; 

2.4. sisseastuja isikut tõendav dokument (isiku tuvastamiseks).  

 

3. Kui põhikooli lõpetamine toimub sisseastumisvestlusest hiljem, siis võib õpilane esitada 

väljavõtte oma õpingutulemustest (õpilasraamatu väljavõte) ja ärakirja klassitunnistusest.  

Põhikooli lõputunnistuse kinnitatud ärakirja esitab õpilane sellisel juhul kooli kantseleisse 

hiljemalt lõpuaktusele järgneval tööpäeval. 

 

 

VI SISSEASTUMISOTSUSE LANGETAMINE KOMISJONIS JA OTSUSE TEATAVAKS 

TEGEMINE 

 

1. Sisseastumisotsuse langetab sisseastumiskomisjon. Komisjon koguneb 

sisseastumisvestlustele järgneval kahel tööpäeval. 

  

2.  Sisseastumiskomisjon kaalub kooli vastuvõtmist pingerea alusel. Komisjon kaalub iga 

sisseastuja puhul individuaalselt tema võimekust  ja motivatsiooni gümnaasiumiõpinguteks, 

võttes arvesse: 

 2.1. põhikooli klassitunnistuse ja lõputunnistuse hindeid; 

 2.2. sisseastumiseksami tulemust; 

 2.3. sisseastumisvestluse tulemust; 

 2.4. õppesuuna valiku I, II ja III eelistust. 

 

3. Kooli võetakse vastu 190 õpilast. 

 

4. Sisseastumiskomisjon langetab otsuse konsensuslikul põhimõttel. Komisjoni otsuse 

kinnitab direktor.  

 



5. Vastuvõetud õpilased saavad kinnituse kooli õppima pääsemise kohta läbi sisseastumise 

infosüsteemi hiljemalt 22.06.2020. 

 

6. Juhul kui õpilane on arvatud gümnaasiumis õpingute esmakordseks alustamiseks kooli 

nimekirja, kuid soovib asuda aastaks õppima välismaale, säilitatakse talle järgmiseks 

õppeaastaks koolis õppekoht. 


