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SAAREMAA GÜMNAASIUMI ÕPILASTE VASTUVÕTU TINGIMUSED JA KORD 

2021/2022 õ.-a 

 

 

Saaremaa Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse lähtudes haridus- ja 

teadusministri 19.08.2010. a määrusest nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja 

kord” ning Kuressaare Linnavolikogu 14.09.2017. a otsusest nr 47 „Kuressaare linna koolivõrgu 

ümberkorraldamine”. 

 

1. Üldsätted  

 

1.1. Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Saaremaa Gümnaasiumisse (edaspidi Kool) 

2021/2022. õ.-a. 

1.2. Sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille töökorra ja koosseisu 

kinnitab kooli direktor käskkirjaga. 

1.3. Juhul kui õpilane on arvatud kooli õpilaste nimekirja, kuid soovib õppima asuda aastaks 

välismaale, säilitatakse talle õppekoht järgmiseks õppeaastaks. 

1.4. Kord avaldatakse kooli veebilehel. 

 

2. 10. klassi vastuvõtmine 2021/22. õ.-a 

 

2.1. 10. klassi vastuvõtmise eeldusteks on: 

• põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus, 

• vähemalt rahuldavad hinded põhikooli lõputunnistusel, 

• edukalt läbitud sisseastumisvestlus. 

2.2. Kool võtab õpilasi vastu põhikooli lõpetamise,  motivatsioonikirja ja vestluse tulemuste 

alusel. 

2.3. Õpilaskandidaadiks registreerumine toimub veebikeskkonnas Sisseastumine 

(sisseastumine.ee) 1. märtsist 1. aprillini 2021. a. Registreerimisvormis esitab sisseastuja 

väljavõtte 9. klassi hinnetelehest ja motivatsioonikirja (max 1 A4), milles kirjeldatakse oma 

motiveeritust gümnaasiumiõpinguteks ning huvisid.  

2.4. Sisseastumisvestlused algavad 24. maist vastavalt eelnevalt kokkulepitud graafikule (info 

teavitamise kohta avalikustatakse kooli kodulehel), igal vestlusel sisseastujaga osaleb 

vähemalt kaks vastuvõtukomisjoni liiget. 

2.4.1. Vestlusel analüüsib õpilane enda tugevusi ja nõrkusi motivatsioonikirja abil. Õpilane on 

valmis vastama silmaringi puudutavatele küsimustele ning ka ühele inglisekeelsele 

küsimusele. Vestlusel hinnatakse õpilase motivatsiooni, üldteadmisi ja suhtlemisoskust 

inglise keeles. Õpilasele tutvustatakse kooli õppekorraldust.  

https://sisseastumine.ee/


  
 

   
 

2.4.2. Vastuvõtukomisjonil on vestluse läbiviimisel aluseks hindamismudel: 

Valdkond 5 punkti 3 punkti 1 punkt 

Motivatsioon Tugev Keskmine Ebakindel 

Üldteadmised Väga hea Keskmine Lünklik 

Suhtlemine inglise keeles Ladus Keskmine Ebakindel 

 

2.4.3. Vestlusele võtab sisseastuja kaasa isikut tõendava dokumendi. Vestlusele tulija on 

eelnevalt tutvunud kooli õppekorraldust puudutava infoga kooli kodulehel. 

2.5. Vestluse tulemuste ja 9. klassi kokkuvõtvate hinnete alusel moodustub pingerida, mis on 

aluseks õppijale sisseastumiskeskkonnas kutse saatmiseks vestlusperioodi järel. Õppijad, 

kellele ei saadeta kutset, jäävad ootenimekirja ning saavad koolilt teavituse vastuvõtu 

lõppedes. Vastuvõtukomisjoni otsuse alusel kinnitab direktor 10. klassi õpilaste nimekirja. 

2.6. Koolil on õigus kutse tagasi võtta, kui õpilase 9. klassi tulemustes on sisseastumisvestluste 

järgselt välja pandud mitterahuldavaid hindeid. 

2.7. Täiendavate dokumentide esitamise tähtaeg on 25. juuni. Suunamoodulite lõplik 

valimine toimub septembrikuu jooksul pärast põhjalikumat tutvustust koolis.  

2.8. Sisseastuja kinnitab oma soovi asuda koolis õppima, esitades ettenähtud ajal järgmised 

dokumendid: 

• põhikooli lõputunnistus  

• hinnetelehe originaal. 

2.9. Õpilaste vastuvõtmise erijuhtumid lahendab vastuvõtukomisjon. 

2.10. Õpilased määratakse klassidesse hiljemalt üks nädal enne õppeaasta algust, lähtudes kooli 

õpperühmade moodustamise võimalustest ja vajadustest ning õpilase poolt 

sisseastumisvestlusel näidatud motivatsioonist.  

 

3. Vastuvõtt 11. ja 12. klassi 2021/2022. õ.-a 

 

3.1. 11. ja 12. klassi vastuvõtu eelduseks on otsus järgmisse klassi üleviimise kohta senises 

kodukoolis. 

3.2. Gümnaasiumiõpingute jätkamiseks võtab kool õpilasi vastu vormikohase avalduse (info 

kooli kodulehel) ja tutvumisvestluse alusel.  

3.3. Tutvumisvestlused toimuvad 1. märtsist 1. aprillini vastavalt individuaalselt kokkulepitud 

ajale ja vormile (st vajadusel ka veebikohtumistena). 

3.4. Õpilased saavad koolipoolse teavituse klassinimekirjadest  2020/2021. õ.-a regulaarse 

õppetöö lõppedes hiljemalt 18. juunil 2021. 

3.5. 2021/2022. õ.-a jätkavad Kuressaare Gümnaasiumist ja Saaremaa Ühisgümnaasiumist 11. ja 

12. klassi tulnud õpilased üldjuhul õppimist samas klassikollektiivis, suuna- ja valikainete 

õppekava täpsustatakse kooli võimalustest lähtuvalt 2021. septembris. 


