KÄSKKIRI
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29. aprill 2020 nr 1-2/10

Võttes aluseks Haridus- ja teadusministeeriumi määruse nr 1.1 1/20/10 27.04.2020
„Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 „Õpilase kooli
vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ muutmine“ ja
Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorrast tulenevad
piirangud
1) Muudan Viljandi Gümnaasiumi 2020. aasta vastuvõtukorda järgmiselt:
1. Tunnistada kehtetuks senises sõnastuses jaotus I Üldsätted punkt 4 ja punkt 5.
2. Kehtestada uues sõnastuses jaotus I Üldsätted punkt 4 ja punkt 5 järgmiselt:
4. Viljandi Gümnaasium võtab õpilasi I aasta õpilaseks vastu 9. klassi
klassitunnistusele kantud veerandi-, trimestri- või poolaasta hinnete, põhikooli
lõputunnistuse hinnete 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. positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus.
3. Tunnistada kehtetuks senises sõnastuses jaotus I Üldsätted punkt 7.
4. Kehtestada uues sõnastuses jaotus I Üldsätted punkt 7 järgmiselt:
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. positiivsed põhikooli lõputunnistuse hinded;
7.4. positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus.
5. Tunnistada kehtetuks jaotus II Sisseastumiseksam
6. Kehtestada uues sõnastuses jaotus II järgmiselt:
II Sisseastujate registreerimine
1. Kõik sisseastujad peavad ennast registreerima sisseastumise infosüsteemi
kaudu, millele link on kättesaadav kooli kodulehe kaudu
(www.viljandigymnaasium.edu.ee) 09.03.2020 - 4.05.2020.
7. Tunnistada kehtetuks jaotus II Sisseastumisvestlus punkt 3.

8. Kehtestada uues sõnastuses punkt 3 järgmiselt:
3. Vestlused toimuvad:
- 15.06 - 18.06.2020 Viljandi Gümnaasiumis või video kaudu;
- 17.06.2020 kuulmispuudega õpilaste õpperühmale Tallinnas, aadressil Ehte 7
(Tallinna Heleni Kool). Kuulmispuudega õpilaste õpperühma sisseastujal on
õigus vestluse ajal kasutada koolipoolset viipekeeletõlki.

8. Tunnistada kehtetuks jaotus VI Sisseaastumisotsuse langetamine komisjonis ja
otsuse teatavaks tegemine punkt 2.
9. Kehtestada uues sõnastuses jaotus VI punkt 2. järgmiselt:
2. Sisseastumiskomisjon kaalub kooli vastuvõtmist pingerea alusel. Komisjon
kaalub iga sisseastuja puhul individuaalselt tema võimekust ja motivatsiooni
ümnaasiumiõpinguteks, võttes arvesse:
2.1. põhikooli klassitunnistuse ja lõputunnistuse keskmist hinnet, kus
arvestatakse järgmiste õppeainete hindeid: eesti keel, kirjandus, A-võõrkeel, Bvõõrkeel, matemaatika, geograafia, bioloogia, keemia, füüsika, Ajalugu,
Ühiskonnaõpetus;
2.2. sisseastumisvestluse tulemust;
2.3. õppesuuna valiku I, II ja III eelistust.
2) Käesolev muudatus kehtestatakse ainult 2020. aasta sisseastumiskorra kohta.
3) Käesolevas käskkirjas toodud vastuvõtukorra muudatuste kohta on esitanud
arvamuse kooli õppenõukogu (protokoll 6.04 ÕN nr 3) ja kooli hoolekogu (protokoll
06.04.2020).
4) Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul arvates selle
teatavakstegemisest, esitades vaide Viljandi Gümnaasiumile.
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