Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5, Tartu Linnavolikogu 19.
detsembri 2013. a määruse nr 4 "Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu
tingimused ja kord" ja Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi põhimääruse §15 p5 ning Tartu
gümnaasiumide ühiskatsete korraldamise korra 2021. aastal:
1. Kinnitan Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi vastuvõtutingimused ja korra 2021. a järgmiselt:
1.1. Tartu Jaan Poska Gümnaasium võtab vastu õpilasi gümnaasiumis õpingute esmakordseks
alustamiseks ühiskatsete testide tulemuste, vestluste ja põhikooli õpitulemuste alusel.
1.2. Tartu Jaan Poska Gümnaasiumisse vestlusele kutsumisel arvestab kool võrdse kaaluga
kahte ühiskatsete testi: matemaatika ja eesti keele testi.
1.3. 2021/2022. õppeaastal täidab Tartu Jaan Poska Gümnaasium kuni 180 õppekohta.
Gümnaasiumis on õpilastel võimalik enda valikute kaudu ise kujundada oma õppesuund.
Koostöös Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooliga on loodud õppekavalised võimalused
nendele noortele, kes soovivad üheaegselt alustada õpinguid Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis
ja Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis. Mõlemasse kooli kandideerimise tingimuseks
on ühiskatsete tulemused, erialakatsed Heino Elleri nimelisse Tartu Muusikakooli ning
vestlused mõlemas koolis.
1.4. Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis esmakordselt õpinguid alustavad õpilased valitakse
ühiskatsete tulemuste, kooli eelistuse, vestluse ja põhikooli õpitulemuste põhjal. Õpilase
põhikooli lõputunnistuse hinded peavad olema vähemalt rahuldavad.
1.5. Vestluse temaatika hõlmab õpilaskandidaadi õpivalmidust, motivatsiooni, väärtusi,
suhtlusoskust ja -valmidust, silmaringi ja ühiskondlikku aktiivsust. Koolil on õigus muuta
vestluse tingimusi.
1.6. Kirjalikest testidest vabastuse taotlemise võimalused aineolümpiaadide lõppvoorus
osalemise alusel on kirjeldatud Tartu gümnaasiumide ühiskatsete korra punktides 4.3 ja 4.4.
1.7. Ühiskatsete testid viiakse läbi 16. aprillil 2021.a. algusega kell 10.00 e-testidena
Eksamite Infosüsteemis (EIS) ja nende sooritamine toimub kodus või mõnes muus õpilase
valitud kohas, kus on ligipääs internetiühendusega arvutile.
1.8. Kui katsetel osaleda soovija ei saa mõjuval põhjusel teste sooritada või vestlusel osaleda
selleks ettenähtud ajal, samuti kui testide sooritamisel ilmnevad tehnilised probleemid, tuleb
käituda vastavalt Tartu gümnaasiumide ühiskatsete korra punktis 9 kirjeldatule.
1.9. Vestlusele kutsumise teated edastatakse kandidaatidele Tartu ühiskatsete infosüsteemi
kaudu. Kool kutsub kandideerijad vestlusele vastavalt testide tulemustele, 9. klassi tunnistuse
väljavõttele ja kandideerija määratud kooli eelistusele vähemalt 3–4 päeva enne vastava
vestlusvooru algust. Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli
eelistustele:
I eelistus: 3.−7. mai 2021
II eelistus: 10.−14. mai 2021
III ja IV eelistus: 17.–21. mai 2021
1.10. Sisseastumistestidele registreerimine toimub ühiskatsete infosüsteemis 22. märtsist kuni

kella 24.00-ni 5. aprillil 2020.
1.11. Kui kirjalike testide, 9. klassi tunnistuse ja vestluse tulemuse põhjal otsustab kool
õpilase kutsuda õpilaskandidaatide nimekirja, väljastatakse hiljemalt 25. mail 2021 kooli
vastuvõtu kutse kandideerijale Tartu ühiskatsete infosüsteemis. Kandideerija kinnitab valitud
kooli vastuvõtu kutse Tartu ühiskatsete infosüsteemis hiljemalt 28. mail 2021.
1.12. Kinnituskirjaga kooli õpilaskandidaatide nimekirja arvatud õpilane esitab (alaealise
õpilase puhul tema seaduslik esindaja) Tartu Jaan Poska gümnaasiumis õpingute
alustamiseks taotluse Tartu haridusteenuste süsteemis ARNO http://www.tartu.ee/arno/.
Kooli vastuvõetute nimekiri kinnitatakse hiljemalt 28. juunil 2021.
1.13. Gümnaasiumisse õppima asumiseks ühest koolist teise üleminekul esitab õpilane
taotluse, millele lisab punktis 1.12. loetletud dokumentidele ametlikult kinnitatud väljavõtte
õpilasraamatust ning direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud õpinguraamatu või
klassitunnistuse jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast
õppeperioodi lõppu.
1.14. 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 välisriigi õppeasutusse.
2. 11. klassi vastuvõtmine toimub üldjuhul sisseastumistesti ja vestluse põhjal juunis.
3. Käskkiri jõustub 1. veebruaril 2021.

