KINNITATUD
Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
Üldsätted
1.1. Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Tallinna Mustamäe
Gümnaasiumi (edaspidi kool).
1.2. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
§ 27, haridus- ja teadusministri 19.08. 2010 määrusest nr 43 „Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised
tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ ning Tallinna linnavalitsuse 21.12. 2011
määrusest nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ .
1.3. Vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni.
1.4. Kool tagab õppimisvõimalused koolikohustuslikule õpilasele, kellele Tallinna Haridusamet on
Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi määranud elukohajärgseks kooliks.
1.5. Õpilased võetakse õpilaste nimekirja kooli direktori käskkirja alusel.
2. Vastuvõtt 1. klassi
2.1. Isik või tema seaduslik esindaja on kohustatud 10. juuniks teavitama määratud elukohajärgset
kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest vähemalt kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis või ühtses veebikeskkonnas.
2.2. Õpilase 1. klassi astumiseks esitab vanem koolile kirjaliku avalduse koos haridus- ja
teadusministri 19. 08. 2010 määruses nr 43 „Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord
ning koolist väljaarvamise kord“ loetletud dokumentidega (Lisa 1). Avalduse vorm on kättesaadav
kooli kodulehel www.mg.edu.ee.
2.3. Dokumentide vastuvõtt toimub 21. maist 20. juunini. kooli kantseleis Keskuse 18 ruum 201 või
digiallkirjastatult kooli e-posti aadressil kool@mg.edu.ee.
2.5. Alates 11. juunist võtame vastu soovijaid vabaks jäänud kohtadele. Sooviavaldused esitada
kooli kantseleisse Keskuse 18 ruum 201 või e-posti aadressil kool@mg.edu.ee.
2.6. Kool teeb ühtses veebikeskkonnas 10. juuniks märke laste kohta, kes õppekoha kinnitasid kui
ka laste kohta, kes ei ole teavitanud kooli õppekoha vastuvõtmisest või õppekohast loobumisest.
Vabaks jäänud kohad täidetakse sooviavalduste alusel.

3. Vastuvõtt gümnaasiumiklassidesse
3.1. Gümnaasiumisse võetakse õpilasi vastu kolme põhisuunda: keele- ja kultuuriloo suund,
keele-reaalsuund ja keskkonna- ja loodussuund. Konkursi tulemuste põhjal komplekteeritakse
kuni kolm klassi.
3.2. Konkursile registreeritakse põhikooli lõpetavaid õpilasi, kes on võõrkeeltena õppinud inglise ja
vene keelt.
3.3. Jooksva õppeaasta konkursi läbiviimise aeg ja avalduste esitamise tähtaeg konkursile
registreerimiseks avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt jooksva aasta 1. märtsil.
3.4. Registreerimisel esitab õpilane e-posti teel aadressile gv@mg.edu.ee avaldus-enesetutvustuse
(Lisa 3) ning andmed 9. klassi õppeperioodi hinnete kohta, milleks on koopia 9. klassi tunnistusest
või väljavõte õppeinfosüsteemist (eKool, Stuudium vm).
3.5 Õpilasi, kelle perioodihinnete hulgas on mitterahuldav hinne, ei arvata õpilaskandidaatide
nimekirja.
3.6. Kooli direktor moodustab oma käskkirjaga komisjoni, kelle ülesandeks on konkursi läbiviimine.
3.7. Konkursi raames korraldatavad sisseastumiskatsed viiakse läbi e-testidena koolimajas ja/või
väljaspool seda. Koolimajas toimuvatele katsetele tuleb isikusamasuse tuvastamiseks kaasa võtta
pildiga isikut tõendav dokument (õpilaspilet, ID-kaart, pass). Väljaspool koolimaja läbiviidavate
e-testide korral võidakse kasutada isikusamasuse tuvastamiseks verifitseerimist arvuti kaamera ja
ID-kaardi või passi abil. Osa testidest võidakse läbi viia koolidevaheliste ühiste testidena, kui need
korraldatakse.
3.8. Testide läbiviimisel toetutakse kehtivatele COVID-19 haiguse leviku tõkestamise meetmetele
ja piirangutele.
3.9. Konkursi sisu (Lisa 4)
3.9.1. Keele- ja kultuuriloo suunal toimuvad inglise ja eesti keele ning üldteadmiste test
3.9.2. Keele-reaalsuunal toimuvad inglise keele ja matemaatika ning üldteadmiste test
3.9.3. Keskkonna- ja loodussuunal toimuvad bioloogia-geograafia ja matemaatika ning
üldteadmiste test
3.10. Komisjon moodustab katsete tulemuste (75%) ja 9. klassi tunnistuse perioodihinnete (25%)
põhjal pingerea, mille alusel koostatakse õpilaskandidaatide nimekiri.
3.11. Konkursi tulemusest (õpilaskandidaatide või ootenimekirja arvamine, konkursi mitteläbimine)
teatab vastuvõtu koordinaator igale osalenule kahe nädala jooksul individuaalselt registreerimisel
esitatud aadressile e-postiga. Teates märgitakse tähtaeg ja aadress, millal ja kuhu kandidaat peab
teatama oma otsusest kooli õppima asumise või kohast loobumise kohta, samuti soovist jääda
ootenimekirja või sellest loobumise kohta.

3.12. Õpilaste nimekirja ei arvata õpilaskandidaati, kelle lõputunnistusel on mitterahuldav aasta- või
eksamihinne või kes on sisseastumiskatsete järgselt käitunud vääritult.
3.13. Õpilaskandidaat arvatakse kooli õpilaste nimekirja, kui ta on esitanud hiljemalt 22. juuniks
nõutavad dokumendid: sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või
–tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte; ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase
tervisekaardist selle olemasolul; põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult
kinnitatud ärakirja, avalduse kooli direktorile. Kui 22. juuni satub nädalavahetusele, siis esitatakse
dokumendid viimasel tööpäeval enne seda kuupäeva. Nimetatud tähtajaks dokumentide
mitteesitamisel kaotab kandidaat koha.

4. Vastuvõtt üleminekuklassidesse
4.1. Võtame õpilasi vastu üleminekuklassidesse (2. - 8. klass ja 11. - 12. klass) vabade kohtade
olemasolul.
4.2. Õpilase vastuvõtmiseks 2. – 8. klassi ja 11. - 12. klassi esitab sisseastuja või piiratud teovõimega
sisseastuja puhul vanem koolile kirjaliku taotluse koos haridus- ja teadusministri 19. 08. 2010
määruses nr 43 „Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise
kord“ loetletud dokumentidega (Lisa 2).
4.3. Vastuvõtt üleminekuklasside vabadele kohtadele toimub sooviavalduste alusel avalduste
laekumise järjekorras. Kui soovitakse asuda õppima inglise keele süvaõppega klassis, sooritab
õpilasele vastava klassi taseme testi inglise keeles.
4.4. Soovijatel registreeruda kantseleis Keskuse 18 ruum 201, 6547292 või e-posti aadressil
kool@mg.edu.ee. Tulemused teatatakse e-postiga 2 nädala jooksul.
5. Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korra muutmine
5.1. Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord vaadatakse üle kord õppeaastas.
5.2. Muudatusettepanekud esitatakse arvamuse avaldamiseks hoolekogule ning kinnitamiseks
Tallinna Haridusametile.

LISA 1
Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi direktor

.....................................
(kuupäev)

AVALDUS

Palun minu laps.............................................................................................................
(ees- ja perekonnanimi)
vastu võtta Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 1. klassi.

Esitatud dokumendid:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi)
ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2) vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul
4) Õpilaspileti jaoks digifoto (failinimi isikukood.jpg)
Täiendavad andmed õppeinfosüsteemi ja õpilasraamatusse kandmiseks:
Laps tuleb
kooli..............................................................................................................................................
(lasteasutuse täielik nimi või kodust)

Kodune keel ......................................
Sünnikoht ..........................................
Lapse elukoht rahvastikuregistri alusel
...........................................................................................................
Lapse tegelik elukoht (juhul kui see erineb rahvastikuregistri andmetest)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Ema nimi ja kontaktandmed (telefon, e-post)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Isa nimi ja kontaktandmed (telefon, e-post)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Kodune telefon ......................................................
Lapse peaümbermõõt (kooli vormimütsi tellimiseks, soovitav jätta 1 cm varu) ......................

Olen teadlik, et
1. pärast 1. klassi avatakse soovijate olemasolul inglise keele süvaõppega suund ja klassid
komplekteeritakse ümber
2. koolipäev 1.-3. klassil võib alata orienteeruvalt 12.00. Kool teavitab vanemat koolipäeva
algusest hiljemalt 21. augustil kooli veebilehe kaudu .

Avalduse esitaja

...........................................................

...............................................

(nimi)

(allkiri)

LISA 2
Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi direktor
Headmaster of Tallinn Mustamäe Gümnaasium
.....................................
(kuupäev)

(date)

AVALDUS vastuvõtmiseks üleminekuklassidesse
ADMISSION APPLICATION

Palun minu I ask my
tütar/poeg son/daughter....................................................................................
(ees- ja perekonnanimi) (first name and family name)

vastu võtta Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi ....... klassi alates ..........................
to be accepted in Tallinn Mustamäe Gümnaasium in ...........class from .................................

Esitatud dokumendid: Documents presented:
o õpilase sünnitunnistuse koopia copy of the birth certificate
o väljavõte õpilasraamatust extract from the student book
o digifoto õpilaspiletile(failinimi isikukood.jpg) digital photo for the student card
(file name Estonian personal identification code.jpg)
o tervisekaart health card (certificate of the child’s state of health and vaccination
information);
o klassitunnistuse koopia copy of the report card or description of the progress from the child’s
previous school
Täiendavad andmed õppeinfosüsteemi ja õpilasraamatusse kandmiseks:
Additional data for the entry into student book and learning information system:
Laps tuleb The child comes from

...............................................................................................................................................
(õppeasutuse täielik nimi) (full name of educational institution)

Isikukood Estonian personal identification code..........................................
Kodune keel Mother-tongue (spoken at home)......................................
Sünnikoht Birthplace ..........................................................

Lapse elukoht rahvastikuregistri alusel Place of child´s residence according to the population
register ...............................................................................................
Lapse tegelik elukoht (juhul kui see erineb rahvastikuregistri andmetest) Place of child´s current
residence (if it is different from the population register.................
.......................................................................................................................................................
Ema nimi ja kontaktandmed (telefon, e-post) Mother´s name and contacts (phone, e-mail)
......................................................................................................................................................
Isa nimi ja kontaktandmed (telefon, e-post) Father´s name and contacts (phone, e-mail)
......................................................................................................................................................

Avalduse esitaja Applicant

...........................................................
(nimi) (first name and family name)

...............................................
(allkiri) (signature)

LISA 3
TALLINNA MUSTAMÄE GÜMNAASIUMI 10. KLASSI
KANDIDEERIJA

AVALDUS-ENESETUTVUSTUS
1. Kandideerija andmed (palume täita loetavalt TRÜKITÄHTEDEGA)
Eesnimi:
Perekonnanimi:
Isikukood:
Kodune aadress:
Kodune telefon:
Mobiil:
e-post:
2. Käesoleval ajal õpin
(kool)

klassis.
3. Miks soovin õpinguid jätkata Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis?

4. Soovin kandideerida
keele- ja kultuuriloo suunda

keele-reaalsuunda

keskkonna-

ja

loodussuunda

(teen vastavasse kastikesse risti; mitmesse õppesuunda kandideerimisel märgin kastikesse oma eelistuse
järjekorranumbri)

5. Märgin, millised on olnud minu perioodihinded käesoleval õppeaastal järgmistes
ainetes:
(täidan ainult nende õppesuundade kohta, kuhu kandideerin)

Keele- ja kultuuriloo
suund
Õppeaine

I II III

Keskkonna-

Keele-reaalsuund
Õppeaine

loodussuund

I II III

Õppeaine

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Kirjandus

Inglise keel

Matemaatika

Inglise keel

Vene keel

Geograafia

Vene keel

Matemaatika

Bioloogia

Ajalugu

Keemia

Keemia

Geograafia

Füüsika

Füüsika

Üldhinne

Üldhinne

Üldhinne

Keskmine

Keskmine

Keskmine

Konkursi-

Konkursi-

Konkursi-

palle

palle

palle

(järgnevad read täidab kool)

6. Andmed võõrkeelte õppimise kohta.
(märgin klassi numbri; kui ei ole õppinud, jätan lahtri tühjaks)

Inglise keel:

olen õppinud

klassist

Vene keel:

olen õppinud

klassist

Saksa keel:

olen õppinud

klassist

_________ keel: olen õppinud

klassist

_________ keel: olen õppinud

klassist

7. Enda kohta soovin lisada järgmist:

ja

I

II III

8. Avaldus-enesetutvustusele

lisan

klassitunnistuse

koopia

või

väljavõtte

õppeinfosüsteemist (eKool, Stuudium), millel on näha vähemalt perioodihinded.

9. Lapsevanema e-posti aadress:

(lapsevanema e-posti aadress; palume täita loetavalt TRÜKITÄHTEDEGA)

Kandideerija allkiri: _____________________
Kuupäev:

LISA 4
Kooli poolt koostatavate tööde sisu 10. klassi kandideerijatele
Inglise keel
Õpilase keelekasutust (use of English) kontrollitakse valikvastustega testi abil. Inglise keele testi
koostamisel on arvestatud järgmiste teemadega: nimisõna, artikkel, omadussõna, arvsõna, asesõna,
tegusõnade vormid, ajavormid (in the Active and the Passive Voice), modaalverbid, määrsõnad,
eessõnad, enamkasutatavad eessõnalised väljendid, lauseehitus, sõnatuletus: ees- ja järelliited.
Katse kestus 60 minutit.

Eesti keel
sisaldab ülesandeid järgmistel teemadel: verbi vormistik, käänded, suur ja väike algustäht,
numbritega kirjutamine, lühendamine, kirjavahemärgid, lauseliikmed ja sõnastus.
Katse kestus 30 minutit.

Geograafia
sisaldab loodusgeograafia teemasid geoloogiline ehitus, pinnamood, kliima, loodusvööndid,
kaardiõpetus ning ühiskonnageograafiast rahvastiku teemat. Rõhk on Eestiga seotud teemadel,
kontrollitakse Eesti kaardi tundmist.
Katse kestus 30 minutit.

Bioloogia
teemavaldkonnad: taimed, bakterid ja seened, selgrootud loomad, selgroogsed loomad, inimese
elundkondade

ehitus

ja

talitlus,

rakud,

organismide

vahelised

suhted

keskkonnas,

keskkonnaprobleemid.
Katse kestus 30 minutit.

Matemaatika
teemavaldkonnad: võrrandite lahendamine ja lahendite kontrollimine, võrrandi abil lahenduvad
tekstülesanded, protsentülesannete lahendamine, õpitud geomeetriliste kujundite (ruut, ristkülik,
rööpkülik, romb, trapets, ringjoon, ring) omadused ning pindala ja ümbermõõdu arvutamine,
korrutamise abivalemid, tehted hulkliikmetega ja algebraliste murdudega.
Katse kestus 60 minutit.

Üldteadmiste test
koosneb valikvastustega küsimustest, küsimused on seotud erinevates õppeainetes õpituga. Katse kestus
45 minutit.
Iga katse maksimumtulemus on 10 palli.

