TARTU KRISTJAN JAAK PETERSONI GÜMNAASIUM

KINNITATUD
direktori 27.01.2021. a
käskkirjaga nr 16

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
1.

Vastuvõtt gümnaasiumis esmakordselt õpinguid alustajatele

1.1. Õpilaste Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumisse (edaspidi KJPG) vastuvõtmise
aluseks on Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Jaan Poska
Gümnaasiumi, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tamme Gümnaasiumi ühiskatsete
korraldamise kord. KJPG-sse vastuvõtu korraldamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga
vähemalt 5-liikmelise vastuvõtukomisjoni ja kinnitab selle koosseisu.
1.2. Juhul, kui kandideerija on osalenud ajaloo, bioloogia, eesti keele, füüsika, geograafia,
informaatika, keemia, lingvistika, loodusteaduste või matemaatika üleriigilise aineolümpiaadi
lõppvoorus 8. klassis või on ta 9. klassis kutsutud eelnimetatud aineolümpiaadi lõppvooru, on
tal võimalus taotleda vabastust testide sooritamisest. Kirjalikust testist ei saa vabastust
taotleda uurimistööna toimunud olümpiaadi puhul.
1.3. Tartu gümnaasiumide sisseastumiskatsetel sooritatud eesti keele ja matemaatika testide
tulemusi arvestatakse KJPG-sse kandideerimisel testide summana (max 200 punkti).
1.4. Kandidaadid kutsutakse vestlusele õpilase märgitud koolide eelistuse pingerea ja
saavutatud punktisumma alusel. Vestlusele tuleb kandideerijal kaasa võtta pildiga
dokument (õpilaspilet, pass või ID-kaart) ja 9. klassi tunnistuse lihtkoopia või väljavõte
õpinguraamatust või väljatrükk elektroonilisest päevikust.
1.5. Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on järgmised:
• motiveeritus õppida Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis;
• moodulite valiku kriteeriumid;
• õppeedukus, st 9. klassi klassitunnistuse alusel;
• sotsiaalsed oskused (osalemine ühiskondlikes tegevustes, koolivälistel üritustel ja
huvikoolides, eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus, käitumise ja hoolsuse
hinnangud).
1.6. Vestlusvoorus võrdleb vastuvõtukomisjon kandidaate punktis 1.5. nimetatud
kriteeriumite osas. Vastuvõtukomisjon võib ühisotsuse alusel sisseastumistesti headele

tulemustele vaatamata õpilaskandidaadiks mitte arvata õpilast, kelle õppeedukus on
oluliselt halvem ülejäänud vestlusvooru pääsenud kandidaatide omast.
1.7. Testide ja vestluse alusel otsustatakse õpilase sissesaamine KJPG-sse.
1.8. Õpilaskandidaatide dokumente võtab kool vastu 15.juunist - 28. juunini.
1.9. Gümnaasiumis esmakordselt õpingute alustamiseks esitab vastuvõetud õpilaskandidaat
(alaealise õpilase puhul tema seaduslik esindaja) järgmised dokumendid Tartu
haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (http://www.tartu.ee/arno/) või
paberkandjal (lisas taotluse plank) kooli kantseleisse:
• taotluse;
• õpilase põhihariduse omandamist tõendava dokumendi originaali (paberkandjal
taotluse esitame korral).

2. Õpilase üleminek ühest koolist teise gümnaasiumiosas
2.1. Kooli direktor võib võtta õpilasi vastu gümnaasiumiastmesse vabade kohtade olemasolul.
Otsus langetatakse lähtuvalt vestlusest kandidaadiga ja tema õpitulemustest eelmises koolis
või sisseastumistesti punktisumma alusel. Kolmandaks aastaks (12. klass) õpilasi üldjuhul
vastu ei võeta.
2.2. Gümnaasiumisse õppima asumiseks esitab õpilane (alaealise õpilase puhul tema seaduslik
esindaja) järgmised dokumendid Tartu haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO
(http://www.tartu.ee/arno/) või paberkandjal kooli kantseleisse:
• taotluse;
• ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
• direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud hinnetelehe või õpinguraamatu jooksva
õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi keskel, või õppeaasta
lõpetamise kohta pärast õppeperioodi lõppu; õpilase tervisekaardi.
2.3. Õpilane (alaealise õpilase puhul tema seaduslik esindaja), kes on eelnevalt läbinud
õpingud välisriigis, esitab järgmised dokumendid Tartu haridusteenuste haldamise
infosüsteemi ARNO (http://www.tartu.ee/arno/) või paberkandjal kooli kantseleisse taotluse;
• välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või
selle ametlikult kinnitatud ärakirja kas digitaalselt või paberkandjal (koopia saab teha
kohapeal).
2.4. Kooli direktor ei võta õpilast gümnaasiumi vabale õppekohale, kui õpilane ei ole täitnud
gümnaasiumi vastuvõtutingimusi või koolil on õppekohta vaja isikule, kes on varem võetud
sama gümnaasiumi õpilaseks, kuid asunud ajutiselt õppima mõnda teise õppeasutusse.
2.5. Kooli direktor teavitab õpilast (alaealise puhul õpilase seaduslikku esindajat)
gümnaasiumisse vastuvõtmisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esimesel
võimalusel, kuid vähemalt viie tööpäeva jooksul alates vastava otsuse tegemisest.
LISA

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi direktorile
TAOTLUS
Palun minu poeg /tütar ____________________________________________________
/õpilase ees- ja perekonnanimi/
vastu võtta Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumisse _________________________
/klass/
alates __________________________________
/kuupäv/
________________________________________
/lapsevanema nimi/
_________________________________________
/allkiri/
__________________________________________________________________________
/elukoht/
__________________________________________
/telefon/
__________________________________________
/e-post/

Taotlusele lisatud dokumendid:
Õpilase isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri
Vanema (või muu seadusliku esindaja) isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud
ärakiri
Õpilase tervisekaart-kooliarstil
Põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe ametlikult kinnitatud ärakiri kooli pitseriga
väljavõte õpilasraamatust, kui vahetatakse kooli veerandi keskel.

LAPSE isikukood: ____________________________________________
Kodakondsus: ______________________________________________
Kodune keel: _______________________________________________
Sünnikoht: _________________________________________________
EMA nimi: _________________________________________________
telefon: ____________________________________________________
e-post: _____________________________________________________
ISA nimi: __________________________________________________
telefon: ____________________________________________________
e-post: _____________________________________________________
Mis koolist laps tuleb?_________________________________________

B2 võõrkeel (A-võõrkeel)
______________________________________________________
B1 võõrkeel (B-võõrkeel)
______________________________________________________
1. MOODUL______________________________________________________________
2. MOODUL______________________________________________________________
3. MOODUL_____________________________________________________________
4. Kitsas matemaatika --------------------------------------------------------------------------------5. Lai matemaatika -----------------------------------------------------------------------------------Olen nõus oma lapse, ____________________________________, nime avaldamisega
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi kodulehel ja teistes koolielu kajastavates
üldsusele kättesaadavates meediakanalites ning väljaannetes. JAH / EI
Luban oma Lapsel osaleda kooli üritustel, mida pildistatakse või filmitakse ning kajastatakse
avalikult (kooli TV, seinaleht jne). JAH / EI
Olen nõus oma lapse nime kasutamisega kooli esindamisel erinevatel üritustel ja konkurssidel
väljaspool kool. JAH / EI
_________________________________
/allkiri/
___________________________________
/kuupäev/

Muu kooli jaoks vajalik info: __________________________________________________

