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Jüri Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse õpilaste
vastuvõtmise tingimuste ja korra kinnitamine
Lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõikest 5, haridus- ja teadusministri
19. augusti 2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord
ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lõikest 1 ja 2, Jüri Gümnaasiumi direktori Maria
Tiro taotlusest 04.05.2020 nr 10-2.2/4375 ning eriolukorrast, milles lähtuvalt ei ole
võimalik Rae Vallavalitusse 28.01.2020 korralduse nr 136 lisas 2 kinnitatud Jüri
Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse õpilaste vastuvõtmist korraldada, Rae
Vallavalitsus annab
korralduse:
1. Kinnitada Jüri Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse õpilaste vastuvõtmise
tingimused ja kord vastavalt lisale.
2. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 28.01.2020 korralduse nr 136 „Jüri
Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja korra kinnitamine“ lisa 2 „Jüri
Gümnaasiumi gümnaasiumiõppesse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord“.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise
päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada
kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
/allkirjastatud digitaalselt/
/allkirjastatud digitaalselt/
Madis Sarik
vallavanem

Martin Minn
vallasekretär

LISA
Rae Vallavalitsuse
05. mai 2020
korraldusele nr 633
Jüri Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse õpilaste vastuvõtmise
tingimused ja kord

§ 1. Üldsätted
(1) Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 alusel.
(2) Jüri Gümnaasiumi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega
sisseastuja puhul lapsevanem kirjaliku taotluse kas e-keskkonna ARNO kaudu,
digiallkirjastatult aadressile kool@jyri.edu.ee, millele lisab:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse
või -tõendi) ärakirja;
2) lapsevanema isikut tõendava dokumendi ärakirja (paberkandjal esitatud
taotluse korral);
3) väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
4) gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist
tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
5) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust (va 10. klassi astumisel);
6) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või
õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvati koolist välja
pärast õppeperioodi lõppu;
7) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või
õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse
hinnetega, kui õpilane arvati koolist välja õppeveerandi kestel.
8) elektroonilise foto (saata aadressile kool@jyri.edu.ee);
9) väljavõtte individuaalse arengu kaardist selle olemasolul.
(3) Digiallkirjastatud taotluse esitamisel ei pea sisseastuja või piiratud teovõimega
sisseastuja puhul vanem lisama oma isikut tõendava dokumendi koopiat.
(4) Kooli vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitatakse taotluse esitajat
kirjalikult kümne tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest, suvisel
koolivaheajal jooksva aasta 25. augustiks.
§ 2. Vastuvõtt 10. klassidesse
(1) Gümnaasiumi vastuvõtmise eeldus on põhiharidus või sellele vastav välisriigis
omandatud haridus.
(2) Õppimiseks valmisoleku ja sobivuse kindlakstegemiseks korraldab kool
sisseastumiskatsed, kus arvestab õpilase 9. klassi klassitunnistuse keskmist
tulemust seisuga 1. mai 2020 ning õpilase poolt kodustes tingimustes
lahendatud sisseastumisülesande tulemust.

(3) 2020/2021. õppeaastaks võetakse 10. klassidesse vastu maksimaalselt 96
õpilast kolmele õppesuunale.
(4) Vastuvõtu
korraldamiseks
moodustab
kooli
direktor
käskkirjaga
vastuvõtukomisjoni, kes valmistab ette ja hindab sisseastumisülesandeid ning
arvutab tunnistuste keskmised hinded. Sisseastumisülesande kinnitab kooli
direktor käskkirjaga.
(5)Enne sisseastumiskatsetel osalemise soovi esitamist on oluline tutvuda
õppesuundade erisustega. Teave gümnaasiumi õppesuundadest ja korraldusest on kättesaadav kooli veebilehel. Õppesuuna täituvusnormiks on 16
õpilast, mittetäituvuse korral võib kool õppesuunda mitte avada. Selle suuna
valinud õpilased saavad kandideerida avatavatele õppesuundadele.
(6)Registreerimine sisseastumiskatsetele toimub kooli veebilehel kuni 19. mai
2020 kell 23.59.
Registreerimisel sisestab katsetele kandideerija infosüsteemi järgmised
andmed:
- ees- ja perekonnanimi;
- isikukood;
- õppesuuna esimene valik;
- õppesuuna teine valik;
- kooli nimi, milles kandideerija hetkel õpib;
- e-posti aadress.
Kui registreerumine on õnnestunud, saadab infosüsteem kandideerija meilile
teatise, milles on kirjas kandideerija isiklik kood.
(7) Õpilane täidab kodustes tingimustes sisseastumisülesande, milleks on 2minutilise ingliskeelse video koostamine ja lindistamine, kus õpilane vastab
küsimustele:
- Miks sa valisid kandideerimiseks Jüri Gümnaasiumi?
- Millest on ajendatud sinu suunavalik?
- Millised on sinu tulevikuplaanid?
- Kuidas kavatsed oma huvidest lähtuvalt koolielus kaasa lüüa?
Õpilane laeb tehtud video turvalisse keskkonda, näiteks Dropbox või Drive.
Video koostamisel tekkinud
meiliaadressile it@jyri.edu.ee.

tehniliste

küsimustega

saab

pöörduda

(8) Sisseastumiskatsetel osalemiseks saadab õpilane hiljemalt 19. mail 2020 kell
23.59 aadressile it@jyri.edu.ee e-kirja, kuhu kirjutab:
- kodustes tingimustes koostatud sisseastumisülesande lingi;
- koodi, mille sai sisseastumiskatsetele registreerimisel;
- õpilane lisab e-kirjale 9. klassi klassitunnistuse, tunnistust ei pea esitama Jüri
Gümnaasiumi põhikooli lõpetajad.
(9) Sisseastumiskatsete hindamisel on maksimaalne kogutulemus 40 punkti.
Klassitunnistuse keskmine hinne, mille hulka arvatakse ka käitumise ja
hoolsuse hinded, annab maksimaalselt 20 punkti (keskmine hinne korrutatakse
neljaga) ja video annab maksimaalselt 20 punkti. Video hindamise aluseks on

SA Innove poolt koostatud 2018. aasta põhikooli inglise keele eksami suulise
osa hindamisskaala:
MARKING SCALE: SPEAKING

5

TASK
ACHIEVEMENT
The student copes
with the tasks
successfully.

VOCABULARY

GRAMMAR

Vocabulary is
varied. Can
paraphrase when
necessary.
Occasional
inaccuracies may
occur.
Good vocabulary.
Has some ability to
paraphrase. Some
inaccuracies occur.

Speech is
grammatically
correct with minor
slips. Varied
language
constructions
used.
Speech is mostly
grammatically
correct. Complex
structures may
often contain an
error.
Simple language
used correctly.
Complex
structures often
contain an error.
Limited control of
grammar.
Systematically
makes basic
mistakes.
Very limited control
of grammar. Many
grammar mistakes
interfere with
understanding.

4

The student copes
with the tasks well.

3

The student copes
with the tasks
unevenly.

Basic vocabulary
mostly used
correctly.

2

The student copes
with the tasks in a
limited way.

Limited vocabulary.
Words often
misused.

1

The student
attempts the tasks
but is disorganised
and illogical.

0

The student does
not attempt the
tasks.

Very limited
vocabulary.
Inaccurate and
inappropriate use of
words interferes
with understanding.
Extremely limited
vocabulary makes
communication
impossible.

Numerous
grammar mistakes
make the speech
unintelligible.

FLUENCY AND
PRONUNCIATION
Fluent. Pronunciation
correct. Occasional
hesitation and
pauses of thought
may occur.

Mostly fluent.
Pronunciation mostly
correct. Some
noticeable pauses.
Occasional words
mispronounced.
Hesitant. Noticeable
pauses. Basic
pronunciation correct
although mistakes
are evident.
Laconic. Limited
control of
pronunciation.
Frequent long
pauses.
Very laconic.
Pronunciation
problems interfere
with understanding.

A non-speaker.
Impossible to follow.

(10)
Sisseastumiskatsete tulemuste põhjal koostatakse sooritajate pingerida,
mis avalikustatakse koodidega hiljemalt 29. mail 2020 kooli veebilehel.
Pingerea alusel saavad kooli sisseastumise taotluse esitada pingerea
esimesed 96 õpilast.

(11)
Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega
sisseastuja puhul vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud
vormis taotluse ja lisad kas e-keskkonna ARNO kaudu või digiallkirjastatult
aadressile kool@jyri.edu.ee. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 5. juunil 2020.
(12)
Kui 5. juuni 2020 seisuga jääb osa õppekohti täitmata, võtab kool
ühendust sisseastujatega, kes on pingereas järgmised, ning pakub neile
võimalust asuda kooli õppima.
(13)
Taotluste lisasid võetakse vastu 8. - 26. juunini 2020.
(14)
Sisseastumiskatsete hindamisega on võimalik tutvuda 1.- 19. juunini
2020, leppides selleks eelnevalt kokku gümnaasiumiastme õppedirektoriga
gymnaasium@jyri.edu.ee. Töid säilitatakse antud aasta 1. septembrini.
(15)
Koolil on õigus välja kuulutada järelkatsed vabade kohtade olemasolul
pärast õppeperioodi lõppu. Järelkatsete toimumise kuupäev avalikustatakse
kooli kodulehel hiljemalt 19. augustil 2020.
§ 3. Vastuvõtt 11. - 12. klassidesse
(1) 11. – 12. klassidesse saab kandideerida ainult vabade õpilaskohtade
olemasolul.
(2)
Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega
sisseastuja puhul vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis
taotluse ja lisad kas e-keskkonna ARNO kaudu või digiallkirjastatult aadressile
kool@jyri.edu.ee.
(3) Vastuvõtu aluseks on kooli õppekava sobivus eelmises õppeasutuses läbitud
õppekavaga. Õppesuunad on määratletud kooli õppekavades.
(4) Sisseastujale viiakse võimalusel läbi sisseastumiskatsed ja vestlus
õppedirektoriga.
(5) Sisseastumiskatsete
aeg
lepitakse
kokku
individuaalselt
pärast
kandideerimistaotluse läbivaatamist ja vestlust õppedirektoriga.
(6) Sisseastumiskatsed viiakse läbi kolmes õppeaines: eesti keeles, matemaatikas
ja inglise keeles.
(7) Mitterahuldavate kursusehinnetega (sh käitumishinne) ning põhjuseta
puudumiste korral enam kui 10 tundi õpilasi gümnaasiumiklassidesse vastu ei
võeta.
(8) Kursuste sooritamiseks, mida õpilane ei ole läbinud vastavalt Jüri
Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppekavale, koostatakse talle individuaalne
õppekava.
§ 4. Lõppsätted
Käesolev korraldus avalikustatakse kooli veebilehel.

