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ÕPPEKAVA 
Gümnaasiumis toimub õppetöö riikliku õppekava alusel. 
Vastavalt õppekavale peab gümnaasiumi lõpetamiseks 
läbima õpilane kolme õppeaasta jooksul vähemalt 96 
kursust. Neist 63 kursuse läbimine on õpilasele kohus-
tuslik kõigis Eestimaa gümnaasiumides. Ülejäänud, 
vähemalt 33 kursuse abil kujundab kool oma eripära 
ja õpilane enda õppimise suuna. 

KURSUS
Kursus koosneb 35-st ühe õppeaine raames toimuvast 
45-minutilisest õppetunnist. See tähendab, et kui 
õppida õppeainet kogu õppeaasta vältel üks õppetund 
nädalas, läbitakse üks kursus. Kui õpitakse mingis 
aines kaks õppetundi nädalas, läbitakse selles õppe-
aines kaks kursust õppeaastas. Kui kool kasutab pike-
maid õppetunde kui 45 minutit (näiteks 75 või 90 
minutit), siis on vähem tunde ka ühes kursuses. 

ÕPPESUUND
Tartu gümnaasiumid pakuvad väga erinevaid valikainete 
kursuseid ja kujundavad sel viisil oma õppesuunad 
või õppemoodulid, mille abil loob kool enda eripära.
Valikainete kursuste loend, neile registreerumine, kur-
sustel osalemise võimalust ning õppesuundade eripära 
tutvustavad koolid oma kodulehel. 

VÕÕRKEELTE ÕPPIMINE 
Põhikoolis õpitakse vähemalt kahte võõrkeelt. Esimese 
ehk A-võõrkeele õppimist alustatakse varem ja hiljem 
lisandub sellele teine ehk B-võõrkeel. Ka gümnaasiu-
mis õpitakse vähemalt kahte võõrkeelt. Kolme aas-
taga tuleb mõlemas kohustuslikus võõrkeeles jõuda 
nii kirjalikult kui suuliselt kindlale keeleoskuse tase-
mele. Gümnaasiumi lõpetaja keeleoskuse tasemeks on 
Euroopa keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud tase-
med B1 või B2. 

Kui ühes gümnaasiumis on mõne võõrkeele (näiteks 
prantsuse keel) õppijaid väga vähe, siis võib keeleõpe 
toimuda väljaspool tunniplaani, kas oma koolis, mõnes 
teises gümnaasiumis või hoopis keeltekoolis. Enamik 
gümnaasiume pakub võimalust õppida ka kolmandat 
võõrkeelt. 

TARTU GÜMNAASIUMID
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KITSAS JA LAI MATEMAATIKA 
Gümnaasiumi õpingute alguses on võimalik valida kitsa 
ja laia matemaatika õppekava vahel. Need õppekavad 
erinevad nii aine mahu, sisu kui õpetamise laadi poo-
lest. Vastavalt gümnaasiumi riiklikule õppekavale on 
kohustuslik kursuste arv kitsa matemaatika puhul 8 
kursust kolme aasta jooksul ja laia puhul 14, kkuid 
kooliti võivad mahud ka erineda.

Kitsa matemaatika eesmärk on õppida aru saama mate-
maatika keeles esitatud teadmistest ja kasutada mate-
maatikat igapäevases elus. 

Lai matemaatika annab ettekujutuse matemaatika 
tähendusest ühiskonnas. Matemaatika rakendamisest 
nii igapäevaelus kui tehnoloogias, majanduses, loo-
dus- ja täppisteadustes ning muudes valdkondades. 
Lahendatakse erinevaid ülesandeid, olulisel kohal on 
tõestamine ja põhjendamine. 

Valiku tegemisel peab õpilane arvestama, kui palju tal 
läheb tulevikus matemaatikat vaja, näiteks kõrgkooli 
õpingutes. 

HINDAMINE 
Gümnaasiumis õppides hinnatakse õpilaste teadmisi ja 
oskusi. Seda tehakse erinevates koolides pisut erinevalt, 
kuid kõikides koolides saab õpilane kursuse lõppedes 
kursusehinde ja kõigi õppeaine kursuste läbimisel 
koondhinde ehk kooliastmehinde. Kooliastmehinded 
pannakse gümnaasiumi lõputunnistusele. Igal koolil on 
oma kodulehel kättesaadav hindamisjuhend, millega 
tasub enne õpingute alustamist kindlasti tutvuda. 

PERIOODISÜSTEEM
Enamikes Tartu gümnaasiumides toimub õppetöö 
perioodsüsteemi alusel. Kooliaastas on tavaliselt viis 
seitsmenädalast õppeperioodi. Igal perioodil on uus 
tunniplaan sellise arvestusega, et üks ainekursus 
mahuks ühte õppeperioodi. Niimoodi õpitakse korraga 
vähem õppeaineid, aga selle eest süvenenult – iga 
ainet on vähemalt viis (45-minutilist) tundi nädalas. 
Mõnes koolis on õppeperioodi viimane nädal mõeldud 
ainult teadmiste kontrolliks – arvestuste tegemiseks. 
Koolivaheajad on gümnaasiumis enamasti põhikooli-
dega samal ajal, mitte iga õppeperioodi lõpus. 

TARTU GÜMNAASIUMID
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HEA TEADA 
Põhikoolist erinev töökorraldus võimaldab gümnaasiu-
mis paremini rakendada ka individuaalset õppekava. 
Koolides tehtud kokkulepete alusel võidakse arvestada 
õppimist näiteks muusikakoolis või erinevate ülikoo-
lide teaduskoolides või põhjalikumat tegelemist mõne 
spordialaga, samuti arvestatakse õpilase tervislikku 
seisundit. 

Kõikides Tartu gümnaasiumides on võimalik tegeleda 
oma huvialadega – osaleda laulukooris, kunsti- või tant-
suringis. Huvitegevusest annab iga kool ülevaate oma 
kooli kodulehel.

Veel on oluline teada, et õppetöö korraldus Tartu 
Herbert Masingu Koolis, Tartu Kutsehariduskeskuses 
või Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis võib eelkirjel-
datust mõnevõrra erineda. 

KOOLI LÕPETAMINE 
Gümnaasiumi lõpetamisel sooritatakse eesti keele, 
matemaatika ja võõrkeele riigieksam, üks koolieksam 
ja koostatakse ning kaitstakse uurimis- või praktiline 
töö. Võõrkeele riigieksami asemel võib sooritada rah-
vusvahelise keeleeksami. Matemaatikas viiakse läbi 
nii kitsa kui laia õppekava põhine eksam. Õpilasel on 
õigus olenemata läbitud õppekavast valida eksami tase. 
Koolieksamile ja uurimis- või praktilisele tööle kehtes-
tab iga kool oma nõuded. 

KOOLI VALIK
Sobivaima kooli leidmiseks peaks külastama koolide 
lahtiste uste päevi ja veebilehti. Samuti oskavad nõu 
anda karjäärinõustajad ning põhikoolide õpetajad ning 
tugispetsialistid. 

Järgnevatel lehekülgedel on koolide kaupa toodud 
info põhikoolijärgse hariduse omandamise võimaluste 
kohta Tartus. Kooli kirjelduse juures olev QR-kood viib 
kooli kodulehel oleva sisseastumisinfo juurde.

TARTU GÜMNAASIUMID
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KONTAKT
Kaunase pst 68, Tartu 50708
tel: 746 1744, 746 1743
e-post: kool@annelinn.edu.ee
www.tag.ee
direktor: Hiie Asser

ÕPPEKORRALDUS
Kursusepõhine õpe 1 kursus 
= 35 akadeemilist õppetundi; 
45-minutilised tunnid. 

ÕPPEKEELED JA ÕPETATAVAD VÕÕRKEELED
Õppekeeled on eesti ja vene keel. Eestikeelse õppe 
maht on vähemalt 60% (57 kursust). Õppekeeled õppe-
aineti on osalt nimetatud kooli poolt, osalt õpilaste valik. 

Vene keelt õpitakse emakeele tasemel. Eesti õppekee-
lega põhikooli lõpetajad saavad õppida vene keelt B2 
ja B1 tasemel või emakeelena. 

Eesti keelt õpitakse B2 tasemel või emakeelena. 

Esimese võõrkeelena B2 ja B1 tasemel õpitakse inglise 
keelt. 

Teise võõrkeelena A2 tasemel on võimalik õppida saksa, 
hispaania ja prantsuse keelt. 

Koolile on omistatud õigus anda gümnaasiumilõpetaja-
tele välja CertiLingua sertifikaati. 

KITSAS VÕI LAI MATEMAATIKA 
10. klassis valivad õpilased laia või kitsa matemaatika 
kursuse, mis ei erine teineteisest õppemahu poolest 
(15 kursust kolme õppeaasta jooksul), küll aga sisu 
poolest. 

KOOLI ERIPÄRA 
Tartu Annelinna Gümnaasium on ainus vene keelt ema-
keelena õpetav gümnaasium Lõuna-Eestis. Kooli õppe-
keeled on eesti ja vene keel. Igal õpilasel on võimalik 
kujundada oma keelevalikute kaudu enda vajadustele ja 
võimetele vastav õppekava. Põhi- ja süvendatud õppe-
ainete ning valikainete loend on kujundatud universaal-
suse, mitmekesisuse ja eritasemelisuse põhimõttel nii, 
et iga vene keeles või vene keelt õppida sooviv gümna-

TARTU ANNELINNA GÜMNAASIUM
TAG
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sist leiab siit sobival suunal ja tasemel õppimise võima-
luse. Tartu Annelinna Gümnaasiumis väärtustatakse ja 
hoitakse nii vene kui eesti kultuuritraditsioone. 

Õppekava toetavate tegevustena on kooli traditsioo-
nide hulgas teadus- ja õppelaagrid, isetegevus ja sport. 
Tihedas võrgustikutegevuses on koostöised suhted nii 
Tartu kui kogu Eesti koolidega, eriti keelekümbluskoo-
lidega. 

SUUNAVALIK 
10. klassi esimesel poolaastal õpivad kõik õpilased 
sama õppekava alusel riikliku õppekava kohustuslikke 
kursusi. 10. klassi teisel poolaastal on õpilasel valida 
sotsiaalainete, loodusainete, humanitaarainete, reaa-
lainete ja kutsesuuna õppemooduli vahel. Õppemoodul 
koosneb valitud ainevaldkonna süvendatud kursustest. 

KUTSESUUNA ÕPPEKAVA 
Tartu Annelinna Gümnaasium võimaldab koostöös Tartu 
Kutsehariduskeskusega õpilastele õpet kutseõppe suu-
nal. Õpilased omandavad gümnaasiumikursusega paral-
leelselt abikoka eriala.

VALIKKURSUSED 
Kooli poolt pakutavaid valikkursusi saab üldjuhul valida 
alates 10. klassi teisest poolaastast. Valikkursusteks 
loetakse ka Heino Elleri nimelises Muusikakoolis, Tartu 
Kunstikoolis, TÜ Teaduskoolis, keelekoolides jms güm-
naasiumiõppe ajal läbitud kursusi. Kool toetab tege-
lemist tippspordiga ja erinevate kunstivaldkondadega 
õpilastele paindliku õppekava ja -aja kujundamisel. 

HUVIHARIDUS JA PROJEKTID 
Koolis on võimalik osaleda kunsti-, spordi- ja muudes 
ringides. Huviringide loend (koos põhikooliga) on kooli 
kodulehel www.tag.ee/et/ringid. 

ÕPILASESINDUS 
Õpilasesindus osaleb kooli igapäevaelu korraldami-
sel. See, kui suur mõju on õpilasesinduse tegevusel 
koolielule, sõltub praegustest ja tulevastest Tartu 
Annelinna Gümnaasiumi õpilastest.
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HUGO TREFFNERI GÜMNAASIUM 

KONTAKT
Munga 12, Tartu 51007
tel: 746 1715
e-post: kantselei@htg.tartu.ee
www.htg.tartu.ee
direktor: Ott Ojaveer

ÕPPETÖÖ 
Treffoonia pakub võimaluse jätkata õpinguid humani-
taar-, loodus- või reaalharus. Siin saab koostöös profes-
sionaalsete õpetajatega ning kaasaegses õpikeskkonnas 
arendada oma võimeid huvipakkuvate õppeainete 
kaudu.

Õppeaja jooksul läbitakse riikliku õppekava kohustus-
likud ja kooli poolt soovitatud õppesuuna kursused. 
Õppekavas on olulisel kohal praktikumid ja tehnoloo-
giakursused. 

Humanitaarharus omandatakse sügavad teadmised 
kunstist, ajaloost, filosoofiast, alustatakse prantsuse 
või saksa keele õppimisega. Praktikad toimuvad muu-
seumides tunnivälisel ajal. Loodusharus luuakse tugev 
aluspõhi bioloogias ja keemias. Reaalharu tagab suu-
repärased teadmised matemaatikas, omandatakse 
programmeerimise algtõed. Loodus- ja reaalsuuna 
praktikumid toimuvad nii kooli kui ka Tartu Ülikooli 
laborites. 

Lisaks õppesuuna kursustele on võimalus osaleda 
vabaainete kursustel, kuhu registreerumine toimub 
õppeaasta alguses. Kui aga mõne põhiaine teadmistes 
on tekkinud lüngad, saab lisakursustel oma teadmisi 
täiendada. Põhikoolis õpitu kordavad kursused toimu-
vad eesti ja inglise keeles, matemaatikas ja keemias. 

Õppetöö koolis toimub perioodsüsteemis. Õppeaasta 
on jaotatud viieks perioodiks, kuus nädalat toimuvad 
tunnid, seitsmendal nädalal arvestused. Tunni pikkus 
on 75 minutit. 

VÕÕRKEELED 
Esimese võõrkeelena on võimalik õppida inglise, teise 
võõrkeelena prantsuse, saksa või vene keelt. Prantsuse 

HTG
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keele grupp avatakse, kui soovi avaldab vähemalt 7 õpi-
last. Ladina, rootsi või saksa keelt saab õppida vabaaine 
kursusel.

KITSAS VÕI LAI MATEMAATIKA 
Loodus- ja reaalsuunas õpitakse matemaatikat laia 
programmi alusel. Humanitaarsuuna õpilased valivad 
10. klassi astumisel programmi, mille järgi soovivad 
õppida. Grupp avatakse 12 õpilase soovi korral. 

TRADITSIOONID 
Sügispiknik, ööakadeemia, doonoripäev, viie ja kolme 
kooli kohtumine, ekskursioonid kõrgkoolide laboritesse, 
kohtumised ühiskonnategelastega, kooli aastapäevaball 
ja veel palju muud. Koolis on õpetaja ja õpilase vahel 
koostöö, kus õpilased arenevad ja kasvavad elu jaoks. 

HUVIHARIDUS 
Õpilastel on oma ajaleht (Miilang) ja almanahh 
(Sulesepad). Kunstiringis õpitakse, et esteetiline ei 
pruugi olla „ilus“, et maailma saab vaadata ka mitteta-
vapäraste nurkade alt. Näitering annab esinemisjulguse, 
oskuse valitseda nii oma keha kui häält. Bridžiring 
annab võimaluse kasutada nii oma matemaatilisi kui 
ka loogilise mõtlemise oskuseid. Väitlusklubi on koht, 
kus õpitakse arukalt kõnelema. Ajaloo või fotograafiahu-
vilised, saavad oma teadmisi laiendada fotograafia- või 
ajalooringis.

Võimalus on osaleda saalihoki, korv- või võrkpalli 
treeningutel. Ja muidugi segakooris Anima ning rah-
vatantsuansamblis Tantsutallad. Laulu- või tantsupeol 
esinemisele järgnevat tunnet ei ole võimalik kirjeldada. 
Sellest peab ise osa saama. 

ÕPILASKOGU 
HTG õpilaskogu osaleb kooli õppekava ja arengu-
suundade planeerimisel ning koolielu korraldamisel, 
korraldab koolielu rikastavaid sündmusi, hoiab kooli 
traditsioone. Õpilaskogus osalemine annab suurepärase 
võimaluse arendada oma koostöö-, juhtimis- ning orga-
niseerimisoskusi.
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KONTAKT
Vanemuise 35, Tartu 51014
tel: 736 1950
e-post: kool@jpg.tartu.ee
www.jpg.tartu.ee
direktor: Helmer Jõgi

ÕPPETÖÖ KORRALDUS 
Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis on perioodõpe ja kur-
suste süsteem, mis tähendab, et ühe perioodi vältel 
keskendub õpilane 5–7 ainekursusele. Ühes õppe-
aastas on viis seitsmenädalast perioodi ja iga perioodi 
seitsmes nädal on arvestuste ja konsultatsioonide nädal. 
Tunni pikkus on 75 minutit ning õppepäeva keskel on 
kaks pikka söögivahetundi, mil pakutakse mitmekesist 
ja maitsvat toitu. Koolivaheajad on kohandatud periood-
õppele ning õppeaasta teise poole keskele oleme pai-
gutanud lisavaheaja, st kolmepäevase nädalavahetuse. 

ÕPETATAVAD VÕÕRKEELED 
Esimese võõrkeelena õpivad kõik inglise keelt tasemel, 
mis võimaldab sooritada rahvusvahelisi sertifikaadiek-
sameid. Vajadusel ja soovijate olemasolul leiab kool või-
maluse ka mõne teise võõrkeele õpingute jätkamiseks 
B1 tasemel. Teise võõrkeelena on võimalik Tartu Jaan 
Poska Gümnaasiumis õppida vene, saksa ja prantsuse 
keelt. Algtasemel pakume hispaania, hiina, soome, 
prantsuse, ladina, vanakreeka või jaapani keele õppi-
mise võimalust. 

KITSAS VÕI LAI MATEMAATIKA 
Enamus Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis õpinguid 
alustavatest õpilastest valib reeglina laia matemaatika, 
et olla võimalikult hästi ette valmistatud haridustee 
jätkamiseks.

KOOLI ERIPÄRA 
Õppetöö toimub ajaloolises hoones, mida tuntakse Tartu 
rahu majana. Väärikas koolihoone asub Tartu kultuuri-
tänava keskmes. Koolis väärtustatakse innovaatilisust 
ja digitaliseeritust, austust ja väärikust. Koolimajas on 
tagatud üheaegselt ca 700 tarbijale kvaliteetne juhtme-
vaba internetiühendus, mis on vajalik õpilaste nutiva-
hendite kasutamiseks igapäevases õppetöös.

E-õppe päevad. Igas perioodis on üks e-õppe päev, kui 
kooli tulema ei pea ning ülesanded on veebiavarustes 
tehtavad. Lisaks on kokkuleppel õpetajaga võimalus 
õpilastel läbida mitmeid ainekursusi e-kursustena. 

TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUM
JPG
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SUUNAVALIK 
Oma õppesuuna kujundab Tartu Jaan Poska Gümnaa-
siumi õpilane oma valikute kaudu ise. Meie koolis on 
võimalik õppida kolmel erineval suunal: humanitaar- ja 
kunstisuund, reaal- ja loodussuund, ühiskonna- ja kesk-
konnasuund. Kusjuures klassid moodustatakse suuna-
valikute üleselt, mis tähendab, et noor inimene õpib 
koos kõigi kolme suuna esindajatega. Suuna kujunda-
miseks tuleb edukalt läbida kolme õppeaasta jooksul 
vähemasti kaheksa vabalt valitud suunakursust 15–30 
seast. Lisaks kaheksale suunakursusele peab iga poska-
lane läbima ühe uurimistööde kursuse, kaks eesti keele 
praktikumi ja olenemata kitsa või laia matemaatika vali-
kust, kaks matemaatika praktikumi – need kursused 
toetavad põhiainete süvendatud omandamist.

VALIKKURSUSED 
Igal õppeaastal pakume õpilastele kas suuna- või 
vabavalikutena 52–55 erinevat kursust. Valikkursuste 
puhul on kriteeriumiks, et kursuse valijaid peab olema 
vähemalt 16. Et võtame arvesse õpilaste tagasisidet, 
võib valikkursuste loend olla õppeaastati erinev. Ja 
kui ühel õpilasel on hea idee valikkursuseks ja vähe-
malt 15 mõtte- ja koolikaaslast, kes sedasama õppida 
soovivad, siis otsib kool sellele kursusele juhendaja. 
Põnevaid valikkursusi on küllaga ladina ja vanakreeka 
keelest köögifüüsikani ja 3D printimiseni, riigikaitsest 
ja majandusmatemaatikast joonestamiseni ja program-
meerimiseni. Lisaks toimuvad iga-aastaselt bioloogia, 
geograafia, inglise keele ja kirjanduse välipraktikumid. 

HUVIHARIDUS 
Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis on võimalik osaleda 
koorilaulus, rahvatantsus, väitlus ja robootika ringides, 
samuti kooli paberlehe ja ajaveebi tegemisel. Esmase 
praktilise ettevõtluskogemuse saab meie kooli õpilas-
firmades tegutsedes. Kool arvestab spordiklubi tree-
ningutel, muusikakoolis või Tartu Ülikooli Teaduskoolis 
osalemist valikkursustena. 

ÕPILASESINDUS
Koolis on hästi toimiv õpilasesindus, kelle arvamus 
on igapäevase koolielu korraldamisel väga oluline.  
Õpilaste hääl, mõtted ja arvamus kajastuvad nii kooli 
ajaveebis Poska Sõnumid kui paberväljaandes Sihker 
ning ka Poska õpilasesinduse Facebooki lehel, kust 
saab teada ka kooli kujundavate traditsioonide ja tege-
miste kohta. Meile on oluline, et õpilastest areneks 
mitmekesiste huvide ja teadmistega ettevõtlik noor, 
kes saab endale olulisi ideid realiseerida Poska kooli 
inspireerivas keskkonnas. 
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KONTAKT
Kaunase pst 70, Tartu 50706
tel: 747 7077
e-post: kool@kjpg.tartu.ee
www.kjpg.tartu.ee
direktor: Merike Kaste

ÕPPETÖÖ KORRALDUS 
Perioodõpe, 75-minutilised tunnid. Koolipäev algab 
kell 8.00. 

Õpetatavad võõrkeeled 

A keelena (tase B2) õpivad kõik inglise keelt. 

B keelena (tase B1 või B2) on võimalik Kristjan Jaak 
Petersoni gümnaasiumis õppida vene, saksa ja prant-
suse keelt. 

Algtasemelt (tase A1 või A2) on võimalik alustada his-
paania, prantsuse või hiina keelega.

KITSAS VÕI LAI MATEMAATIKA 
Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis õpivad kõik 
õpilased laia matemaatika kursuse järgi, et olla võima-
likult hästi ette valmistatud mõlema taseme eksami 
sooritamiseks ja ülikooli astumiseks. 

KOOLI ERIPÄRA 
Kooli põhiväärtused on õpilaskesksus, hea haridus ja 
jätkusuutlikkus. 

Tartu Ülikooli Eetikakeskus on väljastanud koolile tiitli 
„Hea kooli rajaleidja“ ning „Väärtuskasvatuse kool 
2016“.

Tunnustame õpilasalgatusi ja pakume võimalusi õpilas-
tel oma ettevõtlikkust realiseerida.

Koolis tegutseb vabariigi parim koolitelevisioon – Kuu TV.

Oleme üks neljast Eesti koolist, kus on võimalik taot-
leda CertiLingua sertifikaati. CertiLingua sertifikaat 
tõendab Euroopas kõrget võõrkeeleoskuse taset, samuti 
analüüsioskust ja võimet edukalt orienteeruda erineva-
tes Euroopat puudutavates küsimustes.

TARTU KRISTJAN JAAK PETERSONI GÜMNAASIUM
KJPG
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MOODULÕPE
Kooli astudes ei piira õpilast üks valitud suund vaid ta 
saab kujundada oma õppekava valides endale 3 huvi-
pakkuvat moodulit (üks moodul koosneb kuuest erine-
vast kursusest): disain, edukas arutleja, ettevõtlikkus 
ja ettevõtlus, hispaania keel, inglise keelt kõnelevate 
maade ühiskond ja maiskonnalugu, juriidika, kultuur ja 
filosoofia, loodus, keskkond ja mina, majandus, meedia, 
poliitika, psühholoogia, prantsuse keel, riigikaitse ja 
sisemine julgeolek, saksa keel ja kultuur, sport, tea-
dus, tehnika, tervishoid, Venemaa maiskonnalugu, 3D 
modelleerimine. 

Õpilase isiklikus õppekavas on igast valitud moodu-
list igal õppeaastal kaks kursust. Moodulite kursuseid 
õpetatakse ka meie koostööpartnerite poolt: Tervishoiu 
Kõrgkool, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikooli 
Tartu Kolledž, Tartu Maakohus, Vanglateenistus, Tartu 
Kunstikool, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet jne. 

Lisaks moodulitele saab osaleda ka segakooris, enese-
kaitse, maailma religioonide, avaliku esinemise, loogika 
ja karjääriõppe kursustel. Kool arvestab õpilase osale-
mist spordikooli treeningutel, muusikakoolis, kunstikoo-
lis või TÜ Teaduskoolis. Soodustame õpilase õppimist 
koolivälisel ajal teistes institutsioonides. Võimaldame 
õpilastel kanda gümnaasiumi vältel üle kuus kursust. 
Ühe aasta jooksul on võimalik üle kanda kuni kaks 
kursust. 

ÕPILASESINDUS 
Koolis on hästi toimiv õpilasesindus, mis on kaa-
satud kõikidesse koolielu korraldamise otsustesse. 
Õpilasesinduse arvamus on koolile tähtis nii õppetöö 
tagasisidestamisel, õpilaste päevakava planeerimisel 
kui ka kõikide ürituste korraldamisel.
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KONTAKT
Tõnissoni 3, Tartu 50409
tel: 736 1920
e-post: kool@mhg.tartu.ee
www.mhg.tartu.ee
direktor: Ene Tannberg

ÕPPETÖÖ KORRALDUS JA KOOLI ERIPÄRA 
Gümnaasiumiõpinguid alustades ei pea õpilane kohe 
valima õppesuunda. 10. klassis õpivad kõik õpilased 
riikliku õppekava kohustuslikke kursusi. 10. klassi 
lõpus on õpilasel valida: 1) sotsiaalainete, 2) loodu-
sainete, 3) humanitaarainete õppemooduli ja 4) rah-
vusvahelise õppekava International Baccalaureate (IB) 
diplomiõppe vahel. 

Eesti õppekava moodul koosneb valitud ainevaldkonna 
10 süvendatud kursusest. Humanitaarainete mooduli 
valinud õpilased õpivad draama, kõne ja väitluse, kirjan-
duse, kultuuriantropoloogia jt kursuseid. Sotsiaalainete 
moodulis keskendutakse rohkem ühiskonnateaduslikele 
õppeainetele ja seda on soovitav õppida õigusteadusest, 
majandusteadusest jt sotsiaalteadustest huvitatud õpi-
lastel. Loodusainete moodul on enam keemiale, füü-
sikale, bioloogiale ja geograafiale keskenduv kursuste 
kogum. See moodul on eelkõige mõeldud neile, kellel 
on huvi saada arstiks või minna edasi õppima süvenda-
tult mõnda loodusainet.

Andekamatele õpilastele võimaldatakse õppimist indi-
viduaalse kava alusel. 

IB diplomiõppesse saab kandideerida pärast 10. klassi 
inglise keele funktsionaalse lugemise testi, õpetajate 
soovituste, 10. klassi hinnete ja vestluste alusel. IB 
diplomiõppes õpitakse kuut õppeainet: emakeelt, võõr-
keelt, ühiskonnaaineid, loodusaineid, matemaatikat ja 
lisavalikainet. IB diplomiõpe annab õpilastele rohkem 
vabadust oma isikliku õppekava koostamisel ning õpi-
lane saab keskenduda teda enim huvitavatele ainetele.

Lisaks kohustuslikele õppemooduli kursustele valib iga 
õpilane vähemalt 13 valikkursust. Üldjuhul saab valik-
kursuseid valida 10. klassi lõpus ja neid õpitakse 11. 
ja 12. klassis. Valikkursusteks loetakse ka koorilaulus, 
rahvatantsus ja Tartu Ülikooli Teaduskoolis osalemist. 

MIINA HÄRMA GÜMNAASIUM
MHG
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ÕPETATAVAD VÕÕRKEELED 
Ajaloolisest traditsioonist tulenevalt on võõrkeelte 
õpe Miina Härma Gümnaasiumis erilise tähelepanu 
all. Esimese võõrkeelena (B2 tase) õpivad kõik inglise 
keelt. Riikliku õppekava viiele kohustuslikule kursusele 
lisandub veel viis inglise keele kohustuslikku ja neli 
valikkursust. Teise võõrkeelena (B1 tase) saab õppida 
saksa, vene ja prantsuse keelt. Kolmanda võõrkeelena 
(A2 tase) võib algtasemel õppida hispaania, saksa, vene, 
prantsuse, rootsi ja soome keelt ning edasijõudnute 
tasemel saksa ja prantsuse keelt. 

Rahvusvahelise sertifikaadi keeleeksameid saab soori-
tada inglise, saksa, prantsuse ja vene keeles. 

KITSAS VÕI LAI MATEMAATIKA 
10. klassis õpivad kõik õpilased laia matemaatikat, ala-
tes 11. klassist on võimalik jätkata kitsa matemaatika 
kursusega. 

HUVIHARIDUS JA PROJEKTID 
Miina Härma Gümnaasiumis kui vanimas eestikeelses 
gümnaasiumis on palju traditsioone. Kooli huvitege-
vuse märksõnadeks on muusika ja koorilaul, rahvatants 
ning sportimine. Koolis on spordi-, jõu- ja peeglisaa-
lid ning suur staadion. Koolis tegutsevad väitlus- ja 
majandusklubi, mängitakse mälumängu. Ilmub kooli-
leht Tabula Rasa. Osaletakse Viie Kooli Kohtumistel 
reaalainetes. Õpilastel on võimalik osaleda paljudes 
projektides (sh rahvusvahelistes) ja õpilasvahetuses. 

ÕPILASESINDUS 
Õpilasesindus on nii koolipildis kui linna ja riigi tasan-
dil nähtav ja tegus.
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KONTAKT
Nooruse 9, Tartu 50411
tel: 741 2070
e-post: kool@tammegymnaasium.ee 
www.tammegymnaasium.ee 
direktor: Ain Tõnisson 

ÕPPETÖÖ
Meil saab õppida loodus-, meditsiini-, tehnoloogia-, 
infotehnoloogia ja kultuurisuunal. Õppe sisu kujunda-
vad kohustuslikud kursused, suunakursused ning vabalt 
valitavad kursused. Kool pakub hulgaliselt põnevaid  
valikkursusi, aga arvestab ka kõrgkoolide teaduskooli-
des jm huvikoolides tehtud õppetööd valikkursustena. 
Ainepõhiste erihuvidega õpilastele pakume süvenemist  
võimaldavaid kursusi.

Ainukese Tartu gümnaasiumina on meie õppetöö kor-
raldatud viisil, kus õppeaasta on jaotatud kolmeks 
perioodiks ja praktikanädalaks. Periood tähendab 
kümmet nädalat õppetööd 75-minutilistes tundides, 
millele järgneb arvestuste nädal. Õppeaasta saab läbi 
praktikanädalaga, kus iga õppesuund läbib intensiivselt 
ühe praktilise kursuse enamasti väljaspool koolimaja. 
Sügis- ja jõuluvaheaeg on traditsioonilistel aegadel, 
teisel poolaastal saab puhata veebruari lõpus ja aprilli 
teises pooles. 

ÕPETATAVAD VÕÕRKEELED 
Esimese võõrkeelena (B2 tase) õpivad kõik inglise keelt. 
Teise võõrkeelena on võimalik õppida saksa, vene ja 
prantsuse keelt või ülelinnalistes gruppides ka soome 
keelt. Valikkursustena pakume võimalust alustada 
saksa, vene, prantsuse, hispaania, soome ja ladina 
keele õpinguid.

TARTU TAMME GÜMNAASIUM
TTG
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KITSAS VÕI LAI MATEMAATIKA 
Kultuurisuuna õpilased võivad valida kitsa või laia 
matemaatika vahel, teised õppesuunad õpivad laia 
matemaatikat.

KOOLI ERIPÄRA 
Ainukese Tartu riigigümnaasiumina teeme õppetööd 
uues modernses koolimajas, mis asub Tartu Ülikooli 
loodus- ja arstiteaduse õppehoonete, Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooli ja Rahvusarhiivi lähinaabruses. Meil on tihe 
koostöö nimetatud, aga ka teiste kõrgkoolidega (TTÜ, 
EMÜ) ja asutustega (AHHAA, Tartu Observatoorium, 
TÜ Kliinikum, teater Vanemuine, Kirjandusmuuseum, 
HITSA Innovatsioonikeskus, looduskeskused, ERM). 
Koostöös partneritega kujundame ja arendame suuna- 
ja valikkursuste sisu ning vormi.

Meie koolis väärtustatakse nii õpilaste kui ka õpetajate 
vabadust enese arendamisel ning sõbralikke suhteid 
kooliperes. Koostöös uurime looduse ja kultuuri sala-
dusi, jätkame väärikaid traditsioone ning oleme avatud 
innovatsioonile. 

Kaasaegse ja mitmekesise karjääriõppe toel pakume 
head ettevalmistust kiiresti muutuvas ühiskonnas toi-
metulekuks ja edukaks edasiõppimiseks. Silmapaistvalt 
kaua oleme hoidnud looduse välipraktikate, laboriprakti-
kumide ja õppekäikude traditsioone. Riigigümnaasiumi 
õpilastel on tasuta koolilõuna ja võimalus taotleda 
sõidu- ja majutustoetust. Kool on uhke oma andekate 
ja nimekate vilistlaste üle ning tänulik neile abi eest. 

HUVIHARIDUS 
Tartu Tamme Gümnaasiumis on võimalik osaleda 
koori- ja ansamblilaulus, rahvatantsus, meediaringis, 
näiteringis, spordiringides ja mujal. Koolil on heal tase-
mel puhkpilliorkester. Kätt hoiab pulsil kooli ajaleht 
„Tamme Leht“, töötab kooliraadio ning käivitumas on 
ka koolitelevisioon. Tegus õpilasesindus toob kooliellu 
põnevust!
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KONTAKT
Nooruse 9, Tartu 50411
tel: 746 1726 
e-post: videvik@ag.tartu.ee 
www.ag.tartu.ee 
direktor: Marika Kaasik 

ÕPPETÖÖ KORRALDUS 
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium on mittestatsionaarse 
õppevormiga kool. Lisaks tundides toimuvale on väga 
oluline ka õppijate iseseisev töö. Gümnaasiumi lõpeta-
miseks peab läbima vähemalt 72 kursust (sh 58 kohus-
tuslikku kursust, õppekavas ei ole kehalist kasvatust). 

ÕPPIDA ON VÕIMALIK: 
1) päevases või õhtuses rühmas; 

2) täiskoormusega (läbida ühe klassi kursused ühe 
õppeaastaga) või üksikuid õppeaineid (jagades ühe 
õppeaasta kursused mitmele aastale); 

3) e-õppes (nõuab väga tugevat motivatsiooni ja oskust 
iseseisvalt õppida) – õppetöö ja materjalid Moodle 
keskkonnas, konsultatsioonid ühel õhtul nädalas 
(16.00–20.45), teadmised ja oskused tuleb omandada 
iseseisvalt; 

4) eksternina – gümnaasiumi ainekursuste sisu tuleb 
omandada iseseisvalt, kõigis õppeainetes tuleb soori-
tada aineeksamid kooliastme hinde saamiseks. 

Õppetöö toimub perioodidena, tunnid on 90-minutili-
sed. Igas perioodis tuleb läbida ja omandada 6 aine-
kursust. Õppeaastas tuleb sooritada täiskoormusega 
õpilasel 24 kursuse arvestused. Õppeaasta jaguneb 4 
perioodiks, perioodi pikkus on 9 nädalat, nendest 8 
nädalal toimuvad õppetunnid, 9. nädal on arvestuste 
nädal. Gümnaasiumi viimases klassis on perioodid 
lühemad (7 nädalat), arvestused on 8. nädalal. 

ÕPETATAVAD VÕÕRKEELED 
Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis on võimalik õppida 
inglise, vene ja saksa keelt.

TARTU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM
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KITSAS VÕI LAI MATEMAATIKA
Kool pakub nii kitsa kui laia matemaatika kursuse läbi-
mise võimalust. 

KOOLI ERIPÄRA 
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium on sobiv kool ini-
mesele, kellel on õppimisele lisaks ka muud kohus-
tused – töö, pere, lapsed või kes on pärast põhikooli 
lõppu teinud ebasobivaks osutunud valiku ametiõppes. 
Vanuselist piirangut ei ole. 

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis on võimalik lõpe-
tada õpingud ka põhikoolis. Põhikoolis õppimiseks peab 
olema vähemalt 17 aastat vana. 

Täiskasvanute gümnaasiumis toimub õppetöö Eesti 
Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud riikliku õppekava 
alusel. Kooli lõpetanud inimesel on täpselt samasu-
gused võimalused edasiõppimiseks, nagu kõigil teiste 
gümnaasiumite lõpetajatel ning meie vilistlastest 
umbes pooled jätkavadki õpinguid Eesti erinevates 
kõrgkoolides. 

Meie koolis õppival töötaval õpilasel on õigus saada 
tööandjalt õppepuhkust täiskasvanute koolituse sea-
duses sätestatud korras (neljaks arvestusnädalaks ja 
kooli lõpetamiseks). 

Mõjuvatel põhjustel (tervislik seisund, pere juurdekasv 
jt) on õppuritel üks kord kolme aasta jooksul õigus võtta 
õppetööst üks aasta puhkust. Õppimine põhikoolis ja 
gümnaasiumis on tasuta. 

Koolis arvestatakse varasemat õppimis- ja töökoge-
must (VÕTA): arvesse lähevad varasemate õpingute 
käigus positiivselt hinnatud ainekursused, mitmesu-
gused valikkursused (vähemalt 35 tundi, mis võivad 
olla läbitud ka väljaspool kooli), kaitseväe teenistuses 
osalemine jms. 

Tartu Täiskasvanute Gümnaasium sobib õpingute jätka-
miseks neile, kellel on esimesel katsel õpingud pooleli 
jäänud ja kes ei tea päris täpselt, kuidas või kus neid 
jätkata. 

Meeldetuletuseks – kui elus esimesel korral midagi eba-
õnnestub, on olemas uus võimalus!
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KONTAKT
Fr. R. Kreutzwaldi 64, Tartu 51014
tel: 5343 4441
e-post: kontakt@waldorfkool.info
www.waldorfkool.info
kooli juhataja: Anu Vaagen

ÕPPETÖÖ KORRALDUS
Osa aineid on perioodõppe vormis 90-minutiliste tun-
didena, osa aineid läbi õppeaasta 45-minutilistes tun-
dides. 

ÕPETATAVAD VÕÕRKEELED 
Tartu Waldorfgümnaasiumis õpetatakse kolme võõrkeelt: 
B2 tasemel õpivad kõik inglise keelt, B1 tasemel vene 
või saksa keelt, kolmas kohustuslik võõrkeel on vasta-
valt vene või saksa keel. 

LAI MATEMAATIKA 
Et tagada õpilastele võimalikult hea ettevalmistus eda-
siõppimiseks soovitud erialal kõrg- või kutsekoolides, 
õpivad kõik õpilased laia matemaatika kursust. 

KOOLI ERIPÄRA 
Tartu Waldorfgümnaasium on 12-klassiline üldhari-
duslik erakool, mille pidajaks on lapsevanemate poolt 
loodud MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. Kooli õppe-
maks 2016/2017. õppeaastal on 777,60 eurot.

Waldorfpedagoogikast lähtuv õppekava toetab noore 
inimese mitmekülgset arengut. Õppekava sisaldab 
võrdväärselt nii intellektile suunatud üldaineid kui 
kunstilisi-praktilisi aineid (maalimine, joonistamine, 
savi-, naha- ja vasetöö, draamaõpetus, muusika jt).

Praktikad ja koostöö teiste asutustega. Igal gümnaasiu-
miaastal viibivad õpilased ühenädalasel praktikal: met-
sanduspraktika (10. kl), maamõõtmispraktika (11. kl) 
ja sotsiaalpraktika (12. kl). Tartu Waldorfgümnaasium 
teeb koostööd Palupõhja Looduskooli, Tartu Maarja 
Kooli, Tartu Maarja Tugikeskuse, Tartu Perekodu 
Käopesa jt asutustega. Samuti teeb TWG koostööd 

TARTU WALDORFGÜMNAASIUM
TWG
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karjääri- ja nõustamiskeskusega Rajaleidja, Tartu Kesk-
konnahariduse Keskuse, Tartu Loodusmaja jt asutus-
tega, et pakkuda õpilastele põnevaid programme ning 
õppepäevi väljaspool kooli. 

Huviharidus. Tartu Waldorfgümnaasiumi juures tegut-
seb huvikool. Gümnaasiumiõpilastel on võimalus osa-
leda segakooris, näiteringis ning õppida mitmeid pille 
(klaver, kitarr, viiul, flööt).

Koolipere ja traditsioonid. Tartu hariduspildis on tege-
mist pigem väikese kooliga, kus hinnatakse kõrgelt 
koostööd, üksteise märkamist-kuulamist, sallivust. Neid 
väärtusi toetavad mitmed kooli traditsioonid: erinevate 
pühade tähistamised, ülekooliline jõululaat, kontserdid 
jm.

Tartu Waldorfgümnaasium pakub õppimiseks väiksemat 
kollektiivi ja rahulikku õhkkonda. Lisaks üldainetele 
on võimalik osaleda kunstiainetes. Ei pea valima ühte 
kindlat suunda, vaid on võimalus alles avastada oma 
tugevusi ja huvisid.
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KONTAKT
Kutsehariduskeskus asub kahes õppekorpuses: Kopli 1 
ja Põllu 11. Lisaks tegutseb juuksurite õppesalong aad-
ressil Struve 8a.

Kopli 1, Tartu 50115
tel: 736 1859, 736 1863
e-post: info@khk.ee
www.khk.ee
FB/kutseharidus
direktor: Andrus Mõttus

ÕPPE SISU
Põhikooli järgselt saab omandada kutsekeskhariduse. 
See tähendab, et lisaks eriala ainetele on õppekavas ka 
üldharidusainete tunnid kas eraldi või lõimitud koos eri-
alatundidega. Kutsekeskharidus on võrdsustatud kesk-
haridusega. Mõnedel erialadel on võimalik õppida ainult 
erialaaineid ja omandada kutseoskused. Lisaks on 
üksikute erialade õppekavad spetsiaalselt kohandatud 
hariduslike erivajadustega õppijatele. Täpsemalt saab 
erialade ja õppekavade infot: www.khk.ee/vastuvott/ 

ÕPPETÖÖ KORRALDUS 
Teooria- ja praktikatunnid toimuvad 90 minutiliste paa-
ristundidena, õppeaasta on jaotatud kaheksaks 5-näda-
laseks perioodiks. Õppekava mahust vähemalt poole 
moodustab praktiline töö koolis ja praktika ettevõttes. 

KOOLI ERIPÄRA 
Tartu Kutsehariduskeskus on Eesti suurim kutse- ja 
täiendusõppe keskus, kus saab omandada üle 50 eri-
neva eriala. Kool on suunatud praktiliste kutseoskuste 
omandamisele ning seetõttu on õpe seotud reaalsete 
praktiliste ülesannete sooritamisega. Laialdast koostööd 
tehakse ettevõtetega – kooli koostööpartnerite seas on 
palju suuri ja väikesi Eesti ettevõtteid alates Tallinkist 
ja A Le Coq´ist kuni Werneri kohvikuni. 

TARTU KUTSEHARIDUSKESKUS
KHK
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Rahvusvahelises koostöös on paljudel õppuritel võima-
lik sooritada praktikat välismaal. Kooli sihtriikide seas 
on lisaks lähinaabritele Inglismaa, Itaalia, Hispaania, 
Saksamaa jt Euroopa riigid. 

Kutsehariduskeskus on uhke oma õpilaste heade saa-
vutuste üle kutsemeistrivõistlustel. Eesti Noore Meistri 
võistlustelt on alati koju toodud kõrgeid kohti. Lisaks 
on õpilased edukad olnud ülemaailmsetel ja Euroopa 
kutsevõistlustel. Näiteks oli noorte kutsevõistlustel 
EuroSkills 2012 Martin Kangur kolmas ning EuroSkills 
2014 võitis Silver Mähar kuldmedali veebidisainis. 

Rõõmustame kooli lõpetanud noorte meistrite üle, 
sest umbes 70% vilistlastest leiab lühikese aja jook-
sul omale töö ja ligikaudu 20% lõpetanutest jätkab 
õpinguid. 

Tartu Kutsehariduskeskuses on väga head võimalused 
sportimiseks ja huvitegevuseks. Pidevalt toimuvad korv-, 
võrk- ja jalgpallitreeningud, mängida saab lauatennist, 
käia jõusaalis ning aeroobikas. Kaasa saab lüüa koo-
libändi tegemistes, harrastada laulmist ning improringis 
teatrit teha. 

www.khk.ee/toetavad-teenused/huvitegevus 

VASTUVÕTT 2017
Tartu Kutsehariduskeskuse lahtiste uste päevad toimu-
vad 16. märtsil 2017.

Kevadise sisseastumise katsetele registreerimine põhi-
hariduse baasil ja haridusnõudeta erialadele toimub 
1.–22. märts 2017. 

Vaja on esitada vähemalt avaldus ja valge tunnistuse 
koopia, lisainfot saab www.khk.ee/vastuvott

Vestluste ja testide päev on 24. märts 2017.

Suvine lisavastuvõtt vabadele õppekohtadele 20.–28. 
juuni 2017, katsed 29.–30. juuni 2017. 

Sisseastumine keskhariduse baasil erialadele 20. juuni – 
4. august 2017, katsed 7.–10.august 2017.  



24

Gümnaasiumitega on võimalik lähemalt tutvust teha 
lahtiste uste päevadel, mis toimuvad:

 Hugo Treffneri Gümnaasiumis  
15. veebruar 2017 kell 16.00 reaalsuund;  
kell 17.00 loodussuund;  
16. veebruar 2017 kell 16.00 humanitaarsuund; 
kell 17.00 lapsevanemad

 Miina Härma Gümnaasiumis   
4. märts 2017 kell 12.00 

 Tartu Annelinna Gümnaasiumis  
16. veebruar 2017 kell 12.00

 Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis  
7. veebruar 2017 kell 14.30

 Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis  
10. veebruar 2017 kell 14.00

 Tartu Tamme Gümnaasiumis  
17. veebruar 2017 kell 15.30, maja on eelneval 
kokkuleppel huvilistele avatud ka Intellektika ajal.

TARTU GÜMNAASIUMITE ÜHISED 
SISSEASTUMISKATSED
Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaa-
sium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Kristjan 
Jaak Petersoni Gümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaa-
sium korraldavad ühised sisseastumiskatsed, mis koos-
nevad testidest ja vestlusest.

Olulised kuupäevad: 

Koolid avaldavad gümnaasiumisse vastuvõtukorra ning 
erisused oma kodulehel 16. jaanuar 2017.

Gümnaasiumitesse kandideerijad saavad katsetele 
registreeruda 15. veebruarist kuni 15. märtsini 2017 
ühtses elektroonilises infosüsteemis. Vastav link on 
ühiskatsetes osalevate koolide kodulehtedel.

Gümnaasiumite sisseastumistestide sooritamisest on 
võimalus taotleda vabastust õpilastel, kes on 8. klassis 
osalenud või 9. klassis kutsutud üleriigiliste aineolüm-
piaadide lõppvooru (vt gümnaasiumite vastuvõtu-
kord), milleks tuleb ennast registreerida infosüsteemis  
15. veebruarist kuni 3. märtsini 2017. 

LAHTISTE USTE PÄEVAD,

TARTU GÜMNAASIUMITES
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Ühised sisseastumiskatsed toimuvad gümnasistidele 
18. märtsil 2017 kell 11.00.

Testid sooritab õpilane koolis, mille süsteem talle 
määrab, ja testide sooritamise koht ei sõltu õpilase 
koolieelistustest. Kolme tunni jooksul sooritab õpilane 
vastavalt oma koolivalikutele testid. Testide sooritajal 
on vajalik kaasa võtta isikut tõendav pildiga dokument 
ning kirjutus- ja joonestusvahendid.

Koolid arvestavad erinevates õppesuundades erinevaid 
teste.

Hugo Treffneri Gümnaasium arvestab kõikides suunda-
des eesti keele ja matemaatika testi tulemusi; loodus-
suunas lisaks loodusainete testi bioloogia ja keemia osa 
tulemusi ning reaalsuunas loodusainete testi füüsika 
osa tulemusi.

Miina Härma Gümnaasium arvestab eesti keele, mate-
maatika ja inglise keele testi tulemusi.

Tartu Jaan Poska Gümnaasium arvestab eesti keele, 
matemaatika ja loodusainete testi tulemusi.

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium arvestab 
eesti keele, matemaatika ja inglise keele testi tulemusi.

Tartu Tamme Gümnaasium arvestab loodus-, medit-
siini-, tehnoloogia- ja infotehnoloogia suunas eesti 
keele, matemaatika ja loodusainete testi tulemusi. 
Kultuurisuunas lähevad arvesse eesti keele ja mate-
maatika testi tulemused.

Testide tulemused saab õpilane teada sisseastumiskat-
sete infosüsteemis 29. märtsil 2017.

Vestlustele kutsumise otsus teatakse õpilasele sisseas-
tumiskatsete infosüsteemis 4. aprillil 2017.

Vestluse aeg sõltub kandidaadi koolieelistusest:

1. eelistuse koolis 6.–13. aprillil 2017

2. eelistuse koolis 17.–21. aprillil 2017

3. ja 4. eelistuse koolis 24.–28. aprillil 2017

Vestlusele tuleb õpilasel kaasa võtta pildiga dokument 
ning kas 9. klassi tunnistuse lihtkoopia või väljavõte 
õpinguraamatust või väljatrükk ekoolist.
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Õpilasele, kes testide ja vestluse alusel on arvatud õpi-
laskandidaadiks saadetakse teade (kinnituskiri) ühiskat-
sete infosüsteemis hiljemalt 2. mail 2017.

Õpilaskandidaat teatab oma otsuse õpingute alustamise 
kohta, st tagastab kinnituskirja hiljemalt 8. mail 2017. 

Ühiskatsete täpne korraldus on toodud gümnaasiumisse 
vastuvõtukorras, mis on kättesaadav Tartu linna ja koo-
lide kodulehtedel.

VASTUVÕTT TEISTESSE KOOLIDESSE*
Tartu Annelinna Gümnaasiumis toimuvad sisseastu-
miskatsed 18. märtsil 2017. Vajalik eelregistreerimine 
15. veebruar – 15. märts 2017 kodulehel www.tag.ee 
või kooli kantseleis. Vestlused toimuvad märtsi- ja aprilli- 
kuu jooksul.

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis toimub uute õpi-
laste vastuvõtt 21.–28. augustil 2017.

Tartu Kutsehariduskeskuse kevadise sisseastumise 
katsetele registreerimine toimub 1.–22. märtsil 2017, 
katsed toimuvad 24. märtsil 2017.

Suvine lisavastuvõtt vabadele õppekohtadele 20.–28. 
juunil 2017, katsed 29.–30. juunil 2017.
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