
Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumi, Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumi, Tallinna

Tõnismäe Riigigümnaasiumi, Viimsi Gümnaasiumi, Tabasalu Gümnaasiumi ja Saue

Riigigümnaasiumi ühiskatsete korraldamise põhimõtted

1. Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumi, Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumi,

Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi, Viimsi Gümnaasiumi, Tabasalu Gümnaasiumi

ja Saue Riigigümnaasiumi ühiskatsete korraldamise põhimõtted sätestavad kuue

riigigümnaasiumi ühiskatsete eesmärgi, toimumise aja ning reguleerivad ühiskatsetele

registreerimise, sisseastumistestide ja vestluste korraldamise ja tulemuste

avalikustamise.

2. Ühiskatsete eesmärk on võimaldada üheksanda klassi õpilasel kandideerida ühise

sisseastumistesti tulemustega Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumi, Tallinna

Pelgulinna Riigigümnaasiumi, Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi, Viimsi

Gümnaasiumi, Tabasalu Gümnaasiumi ja Saue Riigigümnaasiumi kümnendasse

klassi. Õpilane saab kandideerida kuni kolme kooli kuuest, tehes

sisseastumiskeskkonnas sisseastumine.ee vastavad valikud.

3. Ühiskatsete testid viiakse läbi 1. aprillil 2023 kell 10.00. Vestlusvoorud viiakse läbi

24.04 - 23.05.2023.

4. Registreerimine

4.1. Registreerimine ühiskatsetele toimub sisseastumiskeskkonna sisseastumine.ee

kaudu. Katsetele registreerunud õpilane saab sellekohase kinnituse.

4.2. Sisseastumiskeskkond on avatud registreerimiseks alates 10. märtsist kell 8.00

kuni 19. märtsil kella 23.59-ni.

4.3. Registreerimine ühiskatsetele eeldab, et katsetele kandideerija aktsepteerib

vastavalt oma valikutele Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumi, Tallinna

Pelgulinna Riigigümnaasiumi, Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi, Viimsi

Gümnaasiumi, Tabasalu Gümnaasiumi ja Saue Riigigümnaasiumi vastuvõtu

kordasid. Loetletud dokumendid on avalikustatud koolide kodulehekülgedel

alates 1. märtsist ning sisseastumiskeskkonnas alates registreerimise algusest.

4.4. Registreerimisel sisestab ühiskatsetele kandideerija sissastumiskeskkonda

järgmised andmed:

4.4.1. ees- ja perekonnanimi;

4.4.2. isikukood;

4.4.3. kandidaadi seni õpitud võõrkeeled:



4.4.3.1. A-võõrkeel;

4.4.3.2. B-võõrkeel;

4.4.3.3. C-võõrkeel;

4.4.4. kooli nimi, milles kandideerija hetkel õpib;

4.4.5. info selle kohta, millistel olümpiaadidel, õpilas- või ainevõistlustel

kandidaat on  osalenud;

4.4.6. kandidaadi huvialad;

4.4.7. kandidaadi esimene eelistuse gümnaasium (Tallinna Mustamäe

Riigigümnaasium, Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium, Tallinna

Tõnismäe Riigigümnaasium, Viimsi Gümnaasium, Tabasalu

Gümnaasium, Saue Riigigümnaasium);

4.4.8. kandidaadi teise eelistuse gümnaasium (Tallinna Mustamäe

Riigigümnaasium, Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium, Tallinna

Tõnismäe Riigigümnaasium, Viimsi Gümnaasium, Tabasalu

Gümnaasium, Saue Riigigümnaasium);

4.4.9. kandidaadi kolmanda eelistuse gümnaasium (Tallinna Mustamäe

Riigigümnaasium, Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium, Tallinna

Tõnismäe Riigigümnaasium, Viimsi Gümnaasium, Tabasalu

Gümnaasium, Saue Riigigümnaasium).

4.4.10. Vastavalt valitud eelistustele võivad registreerimisvormis olla veel

koolispetsiifilised küsimused matemaatika, keelevalikute vms kohta.

4.4.11. Kandidaadi kontakttelefoni number;

4.4.12. isiklik e-posti aadress;

4.4.13. kandideerija vanema nimi, kontakttelefoni number, e-posti aadress.

4.5. Kandideerija laadib käesoleva õppeaasta 9. klassi tunnistuse

sisseastumiskeskkonda.

5. Testid

5.1. Sisseastumistest viiakse läbi elektroonilise testina:

5.1.1. eesti keeles,

5.1.2. loodusainetes,

5.1.3. inglise keeles,

5.1.4. matemaatikas,



5.2. Erandjuhul võib testi läbi viia ka paberkandjal; sisseastumistesti sisu on

mõlemal juhul sama.

5.3. Testi sooritamiseks jaotatakse õpilased kuue riigigümnaasiumi poolt määratud

ruumidesse. Kandideerijat teavitatakse testi sooritamise kohast

sisseastumiskeskkonnas. Testi sooritama lubatakse kandideerija isikut

tõendava dokumendi (ID-kaart või pass) alusel.

5.4. Testid toimuvad EIS keskkonnas või erandjuhul paberkandjal. Peale

identifitseerimist on testi sooritajal testide lahendamiseks aega 180 minutit.

Testi sooritaja saab ise valida, millises järjekorras teste lahendada ja kuidas

oma aega testide vahel jaotada.

5.5. Kandidaadid, kes mõjuval põhjusel ei saa sooritada sisseastumistesti 1. aprillil,

saavad taotluse alusel sooritada lisatesti 12. aprillil. Taotluse esitab kandidaat

sisseastumiskeskkonnas, kus põhjendab lisatesti vajaduse.

5.6. Järeltesti sooritamise aeg ja koht teatatakse õpilasele sisseastumiskeskkonnas.

6. Testide hindamise korraldamine ja tulemuste avalikustamine

6.1. Hindamise korraldamise, tulemuste õigsuse ja sisestamise eest

sisseastumiskeskkonda vastutab iga kooli vastuvõtukomisjoni esimees.

6.2. Testide tulemused avalikustatakse sisseastumiskeskkonnas 11. aprillil 2023.

6.3. Kandideerijale avalikustatakse testi osade kaupa kogutud punktid.

6.4. Testi maksimumtulemus on 100 punkti; iga testiosa maksimumtulemus 25

punkti.

7. Vestlused

7.1. Iga kool kutsub kandideerijad vestlusele vastavalt oma kooli pingereale.

7.2. Vestluste ajad avalikustatakse sisseastumiskeskkonnas hiljemalt nädal enne

vestluse toimumist.

7.2.1. Esimeses voorus kutsuvad koolid vestlusele sisseastumiskeskkonnas

kooli esimeseks eelistuseks märkinud kandideerijad.

7.2.2. Kooli teiseks ja kolmandaks eelistuseks märkinud kandideerijad

kutsutakse vestlusele alates 15. maist 2023.

7.2.3. Kui kandideerija ei ilmu vastava kooli vestlusele või ei teavita

kirjalikult mitteilmumise põhjust hiljemalt vestluse toimumise ajaks,

loetakse seda kandideerimisest loobumiseks.

7.3. Vestluse tulemus avalikustatakse sisseastumiskeskkonnas.



8. Erandjuhtude lahendamine

8.1. Erandjuhud lahendatakse vastuvõtukomisjoni poolt lapsevanema avalduse

alusel. Sisseastumistesti puudutav avaldus tuleb esitada vastuvõtukomisjonile

hiljemalt 3. aprilli õhtuks kell 17 õpilase esimese eelistuse kooli aadressile;

edasises sisseastumisprotsessis koolile, kuhu kandideeritakse:

8.1.1. Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium vastuvott@murg.ee,

8.1.2. Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium ulvi.soomlais@perg.ee

8.1.3. Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium kool@torg.ee

8.1.4. Viimsi Gümnaasium ingrid.hermet@vgm.edu.ee

8.1.5. Saue Riigigümnaasium alli.salusaar@srg.edu.ee,

8.1.6. Tabasalu Gümnaasium jyri.kaosaar@tbg.edu.ee.
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