
 
 
 
 

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 

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


 
 
 
 

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. 

  


