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TARTU GÜMNAASIUMID

Raekoja plats 12, 51004 Tartu 
736 1445, ho@raad.tartu.ee

ÕPPEKAVA 

Gümnaasiumis toimub õppetöö riikliku õppekava alusel. Vas-
tavalt õppekavale peab gümnaasiumi lõpetamiseks läbima 
õpilane kolme õppeaasta jooksul vähemalt 96 kursust. Neist 
63 kursuse läbimine on õpilasele kohustuslik kõigis Eesti-
maa gümnaasiumides. Ülejäänud, vähemalt 33 kursuse abil 
kujundab kool oma eripära ja õpilane enda õppimise suuna. 

KURSUS 

Kursus koosneb 35st ühe õppeaine raames toimuvast 
45-minutilisest õppetunnist. See tähendab, et kui õppida 
õppeainet kogu õppeaasta vältel üks õppetund nädalas, läbi-
takse üks kursus. Kui õpitakse mingis aines kaks õppetundi 
nädalas, läbitakse selles õppeaines kaks kursust õppeaastas. 
Kui kool kasutab pikemaid õppetunde kui 45 minutit (näiteks 
75 või 90 minutit), siis on vähem tunde ka ühes kursuses. 

ÕPPESUUND 

Tartu gümnaasiumid pakuvad väga erinevaid valikainete 
kursuseid ja kujundavad sel viisil oma õppesuunad või õppe-
moodulid, mille abil loob kool enda eripära. Valikainete kur-
suste loendit, neile registreerumist, kursustel osalemise või-
malust ning õppesuundade eripära tutvustavad koolid oma 
kodulehel. 

VÕÕRKEELTE ÕPPIMINE 

Põhikoolis õpitakse vähemalt kahte võõrkeelt. Esimese ehk 
A-võõrkeele õppimist alustatakse varem ja hiljem lisandub 
sellele teine ehk B-võõrkeel. Ka gümnaasiumis õpitakse vähe-
malt kahte võõrkeelt. Kolme aastaga tuleb mõlemas kohus-
tuslikus võõrkeeles jõuda nii kirjalikult kui suuliselt kindlale 
keeleoskuse tasemele. Gümnaasiumi lõpetaja keeleoskuse 
tasemeks on Euroopa keeleõppe raamdokumendis kirjelda-
tud tasemed B1 või B2. 

Kui ühes gümnaasiumis on mõne võõrkeele (näiteks prant-
suse keel) õppijaid väga vähe, siis võib keeleõpe toimuda väl-
jaspool tunniplaani, kas oma koolis, mõnes teises gümnaa-
siumis või hoopis keeltekoolis. Enamik gümnaasiume pakub 
võimalust õppida ka kolmandat võõrkeelt. 
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KITSAS JA LAI MATEMAATIKA 

Gümnaasiumis õppides on võimalik valida kitsa ja laia mate-
maatika õppekava vahel. Need õppekavad erinevad nii aine 
mahu, sisu kui õpetamise laadi poolest. Vastavalt gümnaa-
siumi riiklikule õppekavale on kohustuslik kursuste arv kitsa 
matemaatika puhul vähemalt 8 kursust kolme aasta jooksul 
ja laia puhul vähemalt 14. 

Kitsa matemaatika eesmärk on õppida aru saama matemaa-
tika keeles esitatud teadmistest ja kasutada matemaatikat 
igapäevases elus. 

Lai matemaatika annab ettekujutuse matemaatika tähen-
dusest ühiskonnas. Matemaatika rakendamisest nii igapäe-
vaelus kui tehnoloogias, majanduses, loodus- ja täppistea-
dustes ning muudes valdkondades. Lahendatakse erinevaid 
ülesandeid, olulisel kohal on tõestamine ja põhjendamine. 

Valiku tegemisel peab õpilane arvestama, kui palju tal läheb 
tulevikus, näiteks kõrgkooli õpingutes matemaatikat vaja. 

HINDAMINE 

Gümnaasiumis õppides hinnatakse õpilaste teadmisi ja 
oskusi. Seda tehakse erinevates koolides pisut erinevalt, kuid 
kõikides koolides saab õpilane kursuse lõppedes kursuse-
hinde ja kõigi õppeainete kursuste läbimisel koondhinde ehk 
kooliastmehinde. Kooliastmehinded pannakse gümnaasiumi 
lõputunnistusele. Igal koolil on oma kodulehel kättesaadav 
hindamisjuhend, millega tasub enne õpingute alustamist 
kindlasti tutvuda. 

PERIOODSÜSTEEM 

Enamikes Tartu gümnaasiumides toimub õppetöö periood-
süsteemi alusel. Igal perioodil on uus tunniplaan sellise 
arvestusega, et üks ainekursus mahuks ühte õppeperioodi. 
Niimoodi õpitakse korraga vähem õppeaineid, kuid süvene-
nult. Mõnes koolis on õppeperioodi viimane nädal mõeldud 
ainult teadmiste kontrolliks – arvestuste tegemiseks. Kooliva-
heajad on gümnaasiumis enamasti põhikoolidega samal ajal, 
mitte iga õppeperioodi lõpus. 

HEA TEADA 

Põhikoolist erinev töökorraldus võimaldab gümnaasiumis 
paremini rakendada ka individuaalset õppekava. Koolides 
tehtud kokkulepete alusel võidakse arvestada õppimist näi-
teks muusikakoolis või erinevate ülikoolide teaduskoolides 
või põhjalikumat tegelemist mõne spordialaga, samuti arves-
tatakse õpilase tervisest tulenevate eripäradega.

Kõikides Tartu gümnaasiumides on võimalik tegeleda oma 
huvialadega – osaleda laulukooris, kunsti- või tantsuringis. 
Huvitegevusest annab iga kool ülevaate oma kooli kodulehel. 

Veel on oluline teada, et õppetöö korraldus Tartu Herbert 
Masingu Koolis, Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis ja kutse-
koolides võib eelkirjeldatust mõnevõrra erineda. 

KOOLI LÕPETAMINE 

Gümnaasiumi lõpetamisel sooritatakse eesti keele, mate-
maatika ja võõrkeele riigieksam, üks koolieksam ja koosta-
takse ning kaitstakse uurimis- või praktiline töö. Võõrkeele 
riigieksami asemel võib sooritada rahvusvahelise keeleek-
sami. Matemaatikas viiakse läbi nii kitsa kui laia õppekava 
põhine eksam. Õpilasel on õigus olenemata läbitud õppeka-
vast valida eksami tase. Koolieksamile ja uurimis- või praktili-
sele tööle kehtestab iga kool oma nõuded. 

KOOLI VALIK 

Sobivaima kooli leidmiseks peaks külastama koolide lahtiste 
uste päevi ja kodulehti. Samuti oskavad nõu anda karjääri-
nõustajad ning põhikoolide õpetajad ning tugispetsialistid. 

Järgnevatel lehekülgedel on koolide kaupa toodud info põhi-
koolijärgse hariduse omandamise võimaluste kohta Tartus. 
Kooli kirjelduse juures olev QR-kood viib kooli kodulehele, 
kust on leitav sisseastumisinfo.  
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HUGO TREFFNERI GÜMNAASIUM
HTG

KONTAKT 
Munga 12, Tartu 51007 
tel: 746 1715 
e-post: kantselei@htg.tartu.ee 
www.htg.tartu.ee 

ÕPPETÖÖ 
Treffoonia pakub võimaluse jätkata õpinguid humanitaar-, 
loodus- või reaalharus. Koolis saab koostöös professionaal-
sete õpetajatega ning kaasaegses õpikeskkonnas arendada 
oma võimeid huvipakkuvate õppeainete kaudu.
Õppeaja jooksul läbitakse riikliku õppekava kohustuslikud ja 
kooli poolt soovitatud õppesuuna kursused. Õppekavas on 
olulisel kohal iseseisev töö, praktikumid ja tehnoloogiakursu-
sed.

VÕÕRKEELED
Esimese võõrkeelena on võimalik õppida inglise keelt, teise 
võõrkeelena prantsuse, saksa või vene keelt. Prantsuse 
keele grupp avatakse, kui soovi avaldab vähemalt seitse õpi-
last. Vabaainete kursustel saab soovi korral alustada ladina, 
rootsi, saksa või vene keele õpinguid ning edasijõudnute kur-
sustel jätkata prantsuse ja saksa keele õppimist. 

KITSAS VÕI LAI MATEMAATIKA
Loodus- ja reaalsuunas õpitakse matemaatikat laia prog-
rammi alusel. Humanitaarsuuna õpilased saavad valida 10. 
klassi astumisel programmi, mille järgi soovivad õppida. 
Grupp avatakse 12 õpilase soovi korral. Eelnevatel õppeaas-
tatel ei ole kitsa matemaatika programmi õppegruppi avatud, 
kuna soovijaid on olnud liiga vähe. See aga tähendab, et kõik 
humanitaarsuuna lõpetajad saavad väga hea ettevalmistuse 
matemaatikas.
Humanitaarharus omandatakse lisaks kohustuslikule üld-
haridusele sügavad teadmised kunstist, ajaloost, filosoo-
fiast ning alustatakse prantsuse või saksa keele õppimisega. 
Humanitaarpraktika kursused viiakse läbi Eesti Rahva Muu-
seumis, Kirjandusmuuseumis, Rahvusarhiivis Noora ja Tartu 
Ülikoolis. Teise õppeaasta lõpus toimub välipraktika aga Ees-
timaa kaunites paikades. 
Loodusharus luuakse tugev aluspõhi bioloogias ja keemias.

Reaalharu tagab suurepärased teadmised matemaatikast 
ning omandatakse programmeerimise algtõed. Loodus- ja 
reaalsuuna praktikumid toimuvad nii kooli kui ka Tartu Üli-
kooli laborites.
Lisaks kohustuslikele õppesuuna kursustele on võimalus 
teadmisi omandada ligi viiekümnel erineval vabaaine kursu-
sel, kuhu registreerumine toimub õppeaasta alguses. 
Kui aga mõne põhiaine teadmistes on tekkinud lüngad, saab 
lisakursustel oma teadmisi täiendada. Põhikoolis õpitu kor-
davad kursused viiakse läbi eesti ja inglise keeles, matemaa-
tikas ja keemias. Lisakursused riigieksamite edukaks soorita-
miseks toimuvad eesti ja inglise keeles ja matemaatikas
Õppetöö toimub koolis perioodsüsteemis. Õppeaasta on jao-
tatud viieks perioodiks, millest kuuel nädalal toimuvad tun-
nid ning seitsmendal arvestused. Tunni pikkus on 75 minutit.

TRADITSIOONID
Sügispiknik, ööakadeemia, doonoripäev, viie ja kolme kooli 
kohtumine, ekskursioonid kõrgkoolide laboritesse, kohtumi-
sed ühiskonnategelastega, kooli aastapäevaball ja veel palju 
muud. Koolis on õpetaja ja õpilase vahel koostöö, kus õpila-
sed arenevad ja kasvavad elu jaoks.

HUVIHARIDUS
Õpilastel on oma ajaleht Miilang ja almanahh Sulesepad. 
Kunstiringis õpitakse, et esteetiline ei pruugi olla „ilus“, et 
maailma saab vaadata ka mittetavapäraste nurkade alt. 
Näiteringis annab esinemisjulguse, oskuse valitseda nii oma 
keha kui häält. Bridžiring annab võimaluse kasutada nii oma 
matemaatilist kui ka loogilist mõtlemisoskust. Väitlusklubi 
on koht, kus õpitakse arukalt kõnelema. Ajaloo- ja fotograa-
fiahuvilistel on võimalik laiendada enda teadmisi vastavates 
huviringides.
Võimalus on osaleda saalihoki, korv- või võrkpalli treeningu-
tel. Samuti segakooris Anima või rahvatantsuansambel Tant-
sutallad. Laulu- või tantsupeol esinemisele järgnevat tunnet 
ei ole võimalik kirjeldada – sellest peab ise osa saama!

ÕPILASKOGU
HTG õpilaskogu osaleb kooli õppekava ja arengusuundade 
planeerimisel ning koolielu korraldamisel, organiseerib koo-
lielu rikastavaid sündmusi ja hoiab kooli traditsioone. Õpi-
laskogus osalemine annab suurepärase võimaluse arendada 
oma koostöö-, juhtumis- ning organiseerimisoskusi. 

LAHTISTE USTE PÄEV
Kool ootab huvilisi tutvuma 9. veebruaril 2018 kell 15.00 või 
16. veebruaril 2018 kell 15.00.

VASTUVÕTT 
Hugo Treffneri Gümnaasiumisse vastuvõtt toimub Tartu 
gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsetega (vt lk 16)
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TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUM 
JPG

KONTAKT 
Vanemuise 35, Tartu 51014 
tel: 736 1950 
e-post: kool@jpg.tartu.ee 
www.jpg.tartu.ee 

ÕPPETÖÖ KORRALDUS 
Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis on perioodõpe ja kursuste 
süsteem, mis tähendab, et ühe perioodi vältel keskendub 
õpilane 5–7 ainekursusele. Ühes õppeaastas on viis seitsme-
nädalast perioodi ja iga perioodi seitsmes nädal on arves-
tuste ja konsultatsioonide nädal. Tunni pikkus on 75 minutit 
ning õppepäeva keskel on kaks pikka söögivahetundi, mil 
pakutakse mitmekesist ja maitsvat toitu. Koolivaheajad on 
kohandatud perioodõppele. 

ÕPETATAVAD VÕÕRKEELED 
Esimese võõrkeelena õpivad kõik inglise keelt tasemel, mis 
võimaldab sooritada rahvusvahelisi sertifikaadieksameid. 
Vajadusel ja soovijate olemasolul leiab kool võimaluse ka 
mõne teise võõrkeele õpingute jätkamiseks B1 tasemel. Teise 
võõrkeelena on võimalik Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis 
õppida vene, saksa ja prantsuse keelt. Algtasemel pakume 
hispaania, hiina, soome, prantsuse, ladina või vanakreeka 
keele õppimise võimalust. 

KITSAS VÕI LAI MATEMAATIKA 
Enamik Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis õpinguid alustava-
test õpilastest valib reeglina laia matemaatika, et olla võimali-
kult hästi ette valmistatud haridustee jätkamiseks. 

KOOLI ERIPÄRA 
Õppetöö toimub ajaloolises hoones, mida tuntakse Tartu 
rahu majana. Väärikas koolihoone asub Tartu kultuuritänava 
keskmes. Koolis väärtustatakse innovaatilisust ja digitali-
seeritust, austust ja väärikust. Meie kooli üks põhimõtteid on 
see, et iga noor inimene saab ise oma tuleviku määrata, ning 
selleks pakub kool igal aastal üle 100 valikkursuse, mille hul-
gast saab igaüks vabalt valida. Lisaks on koolimajas tagatud 
üheaegselt ca 700 tarbijale kvaliteetne juhtmevaba interne-
tiühendus, mis on vajalik õpilaste nutivahendite kasutami-
seks igapäevases õppetöös. Koolis tegutseb ka õpperühm, 
kus lisaks üldharidusainetele omandatakse ka kutseharidus 
Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis. 

SUUNAVALIK 
Oma õppesuuna kujundab Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi 
õpilane oma valikute kaudu ise. Koolis on võimalik õppida 
kolmel erineval suunal: humanitaar- ja kunstisuund, reaal- ja 
loodussuund ning ühiskonna- ja keskkonnasuund. Kusjuures 
klassid moodustatakse suunavalikute üleselt, mis tähendab, 

et noor inimene õpib koos kõigi kolme suuna esindajatega. 
Suuna kujundamiseks tuleb edukalt läbida kolme õppeaasta 
jooksul vähemasti kaheksa vabalt valitud suunakursust 
15–30 seast. Lisaks kaheksale suunakursusele peab iga pos-
kalane läbima ühe uurimistööde kursuse, kaks eesti keele 
praktikumi ja olenemata kitsa või laia matemaatika valikust, 
kaks matemaatika praktikumi – need kursused toetavad 
põhiainete süvendatud omandamist. 

VALIKKURSUSED 
Igal õppeaastal pakume õpilastele kas suuna- või vabavaliku-
tena üle 100 kursuse, millest käesoleval õppeaastal avaneski 
100 kursust. Valikkursuste puhul on kriteeriumiks, et kursuse 
valijaid peab olema vähemalt 16. Et võtame arvesse õpilaste 
tagasisidet, võib valikkursuste loend olla õppeaastati erinev. 
Ja kui ühel õpilasel on hea idee valikkursuseks ja vähemalt 15 
mõtte- ja koolikaaslast, kes sedasama õppida soovivad, siis 
otsib kool sellele kursusele juhendaja. Põnevaid valikkursusi 
on küllaga ladina ja vanakreeka keelest köögifüüsikani, loov-
kirjutamisest raamatukunsti ja taaskasutuse ning disainini; 
ehitusinseneeriast, riigikaitsest, planimeeriast veebidisaini ja 
programmeerimiseni. Paljud valik- ja suunakursused toimu-
vad õpitavale omases keskkonnas, näiteks Tartu Lastekunsti-
koolis, Eesti Maaülikoolis, Eesti Lennuakadeemias, Tervishoiu 
Kõrgkoolis, TTÜ Tartu kolledžis ja Tartu Kutsehariduskesku-
ses. Lisaks toimuvad iga-aastaselt bioloogia, ökoloogia, geo-
graafia, inglise keele ja kirjanduse välipraktikumid. 

HUVIHARIDUS 
Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis on võimalik osaleda koori-
laulus, rahvatantsus, näiteringis ning robootikas ja drooni-
ringis ning võtta osa kooli paberlehe Sihker koostamiseks. 
Esmase praktilise ettevõtluskogemuse saab meie kooli õpi-
lasfirmades tegutsedes. Kool arvestab spordiklubi treeningu-
tel, muusikakoolis või Tartu Ülikooli Teaduskoolis osalemist 
valikkursustena. 

ÕPILASESINDUS 
Koolis on hästi toimiv õpilasesindus, kelle arvamus on iga-
päevase koolielu korraldamisel väga oluline. Õpilaste hääl, 
mõtted ja arvamus kajastuvad paberväljaandes Sihker ning 
ka Poska õpilasesinduse Facebooki lehel, kust saab teada ka 
kooli kujundavate traditsioonide ja tegemiste kohta. Koolile 
on oluline, et õpilastest areneksid mitmekesiste huvide ja 
teadmistega ettevõtlikud noored, kes saavad endale olulisi 
ideid realiseerida Poska kooli inspireerivas keskkonnas. 

LAHTISTE USTE PÄEV
6. veebruar 2018 kell 15.00 ja 10. veebruar 2018 kell 12.00

VASTUVÕTT 
Tartu Jaan Poska Gümnaasiumisse vastuvõtt toimub Tartu 
gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsetega (vt lk 16)
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TARTU KRISTJAN JAAK PETERSONI GÜMNAASIUM
KJPG

KONTAKT 
Kaunase pst 70, Tartu 50706 
tel: 747 7077 
e-post: kool@kjpg.tartu.ee 
www.kjpg.tartu.ee 

ÕPPETÖÖ KORRALDUS 
Perioodõpe, 75-minutilised tunnid. Koolipäev algab kell 8.00. 

Õpetatavad võõrkeeled 

A keelena (tase B2) õpivad kõik inglise keelt. 

B keelena (tase B1 või B2) on võimalik õppida vene, saksa ja 
prantsuse keelt. 

Algtasemelt (tase A1 või A2) on võimalik alustada hispaania, 
prantsuse või hiina keelega. 

KITSAS VÕI LAI MATEMAATIKA 

Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis õpivad kõik õpi-
lased laia matemaatika kursuse järgi, et olla võimalikult hästi 
ette valmistatud mõlema taseme eksami sooritamiseks ja üli-
kooli astumiseks. 

KOOLI ERIPÄRA 

Kooli põhiväärtused on õpilaskesksus, hea haridus ja jätku-
suutlikkus. 

Tartu Ülikooli Eetikakeskus on väljastanud koolile tiitli „Hea 
kooli rajaleidja“, „Väärtuskasvatuse kool 2016“ ja „Väärtus-
kasvatuse ekspert 2017“. 

Kool tunnustab õpilasalgatusi ja pakub võimalusi õpilastel 
oma ettevõtlikkust realiseerida. 

Koolis tegutseb vabariigi parim koolitelevisioon – Kuu TV. 

Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium on üks neljast Eesti  
koolist, kus on võimalik taotleda CertiLingua sertifikaati.  
CertiLingua sertifikaat tõendab Euroopas kõrget võõrkeele- 
oskuse taset, samuti analüüsioskust ja võimet edukalt  
orienteeruda erinevates Euroopat puudutavates küsimustes. 

MOODULÕPE 

Kooli astudes ei piira õpilast üks valitud suund vaid õppekava 
on võimalik kujundada valides endale kaks huvipakkuvat 

moodulit (üks moodul koosneb kuuest erinevast kursusest): 
disain, edukas arutleja, ettevõtlikkus ja ettevõtlus, hispaania 
keel, inglise keelt kõnelevate maade ühiskond ja maiskon-
nalugu, juriidika, kultuur ja filosoofia, loodus, keskkond ja 
mina, majandus, meedia, poliitika, psühholoogia, prantsuse 
keel, riigikaitse ja sisemine julgeolek, saksa keel ja kultuur, 
sport, teadus, tehnika, tervishoid, Venemaa maiskonnalugu, 
3D modelleerimine. 

Õpilase isiklikus õppekavas on igast valitud moodulist igal 
õppeaastal kaks kursust. Moodulite kursuseid õpetatakse 
ka meie koostööpartnerite poolt: Tervishoiu Kõrgkool, Eesti 
Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž, Tartu 
Maakohus, Vanglateenistus, Tartu Kunstikool, Politsei- ja Piiri-
valveamet, Päästeamet jne. 

Lisaks moodulitele saab osaleda ka segakooris, enesekaitse, 
maailma religioonide, avaliku esinemise, loogika ja karjääri-
õppe kursustel. Kool arvestab õpilase osalemist spordikooli 
treeningutel, muusikakoolis, kunstikoolis või TÜ Teaduskoo-
lis. Kool soodustab õpilase õppimist koolivälisel ajal teistes 
institutsioonides ning võimaldab  õpilastel kanda gümnaa-
siumi vältel üle kuus kursust. Ühe aasta jooksul on võimalik 
üle kanda kuni kaks kursust. 

ÕPILASESINDUS 

Koolis on hästi toimiv õpilasesindus, mis on kaasatud kõiki-
desse koolielu korraldamise otsustesse. Õpilasesinduse arva-
mus on koolile tähtis nii õppetöö tagasisidestamisel, õpilaste 
päevakava planeerimisel kui ka kõikide ürituste korraldami-
sel. 

LAHTISTE USTE PÄEV

6. märts 2018 kell 14.00

VASTUVÕTT 

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumisse vastuvõtt  
toimub Tartu gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsetega 
(vt lk 16)
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MIINA HÄRMA GÜMNAASIUM 
MHG

KONTAKT 
Tõnissoni 3, Tartu 50409 
tel: 736 1920 
e-post: kool@mhg.tartu.ee 
www.mhg.tartu.ee
 

ÕPPETÖÖ KORRALDUS JA KOOLI ERIPÄRA 
Gümnaasiumiõpinguid alustades ei pea õpilane kohe valima 
õppesuunda. 10. klassis õpivad kõik õpilased riikliku õppe-
kava kohustuslikke kursusi. 10. klassi lõpus on õpilasel valida: 
1) sotsiaalainete, 2) loodusainete, 3) humanitaarainete õppe-
mooduli ja 4) rahvusvahelise õppekava International Bacca-
laureate (IB) diplomiõppe vahel. 

Eesti õppekava moodul koosneb valitud ainevaldkonna 10 
süvendatud kursusest. Humanitaarainete mooduli valinud 
õpilased õpivad draama, kõne ja väitluse, kirjanduse, kultuu-
riantropoloogia jt kursuseid. Sotsiaalainete moodulis kesken-
dutakse rohkem ühiskonnateaduslikele õppeainetele ja seda 
on soovitav õppida õigusteadusest, majandusteadusest jt 
sotsiaalteadustest huvitatud õpilastel. Loodusainete moodul 
on enam keemiale, füüsikale, bioloogiale ja geograafiale kes-
kenduv kursuste kogum. See moodul on eelkõige mõeldud 
neile, kellel on huvi saada arstiks või minna edasi õppima 
süvendatult mõnda loodusainet. 

Andekamatele õpilastele võimaldatakse õppimist indivi-
duaalse kava alusel. 

IB diplomiõppesse saab kandideerida pärast 10. klassi inglise 
keele funktsionaalse lugemise testi, õpetajate soovituste, 10. 
klassi hinnete ja vestluste alusel. IB diplomiõppes õpitakse 
kuut õppeainet: emakeel, võõrkeel, ühiskonnaained, loodu-
sained, matemaatika ning kunstiained või lisavalikained. IB 
diplomiõpe annab õpilastele rohkem vabadust oma isikliku 
õppekava koostamisel ning õpilane saab keskenduda teda 
enim huvitavatele ainetele. 

Lisaks kohustuslikele õppemooduli kursustele valib iga õpi-
lane vähemalt 13 valikkursust. Üldjuhul saab valikkursuseid 
valida 10. klassi lõpus ja neid õpitakse 11. ja 12. klassis. Valik-
kursusteks loetakse ka koorilaulus, rahvatantsus ja Tartu Üli-
kooli Teaduskoolis osalemist. 

ÕPETATAVAD VÕÕRKEELED 
Ajaloolisest traditsioonist tulenevalt on võõrkeelte õpe Miina 
Härma Gümnaasiumis erilise tähelepanu all. Esimese võõr-
keelena (B2 tase) õpivad kõik inglise keelt. Riikliku õppekava 
viiele kohustuslikule kursusele lisandub veel viis inglise keele 
kohustuslikku ja neli valikkursust. Teise võõrkeelena (B1 tase) 
saab õppida saksa, vene ja prantsuse keelt. Kolmanda võõr-
keelena (A2 tase) võib algtasemel õppida hispaania, saksa, 
vene, prantsuse, rootsi ja soome keelt ning edasijõudnute 
tasemel saksa ja prantsuse keelt. 

Rahvusvahelise sertifikaadi keeleeksameid saab sooritada 
inglise, saksa, prantsuse ja vene keeles. 

KITSAS VÕI LAI MATEMAATIKA 
10. klassis õpivad kõik õpilased laia matemaatikat, alates 11. 
klassist on võimalik jätkata kitsa matemaatika kursusega. 

HUVIHARIDUS JA PROJEKTID 
Miina Härma Gümnaasiumis kui vanimas eestikeelses güm-
naasiumis on palju traditsioone. Kooli huvitegevuse märksõ-
nadeks on muusika ja koorilaul, rahvatants ning sportimine. 
Koolis on spordi-, jõu- ja peeglisaalid ning suur staadion. 
Koolis tegutsevad väitlus- ja majandusklubi ning mängi-
takse mälumängu. Ilmub koolileht Tabula Rasa. Miina Härma  
Gümnaasium osaleb ka Viie Kooli Kohtumistel reaalainetes. 
Lisaks on õpilastel on võimalik osaleda paljudes projektides 
(sh rahvusvahelistes) ja õpilasvahetuses. 

ÕPILASESINDUS 
Õpilasesindus on nii koolipildis kui linna ja riigi tasandil näh-
tav ja tegus. 

LAHTISTE USTE PÄEV
10. märts 2018 kell 12.00

VASTUVÕTT 
Miina Härma Gümnaasiumisse vastuvõtt toimub Tartu  
gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsetega (vt lk 16)
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TARTU TAMME GÜMNAASIUM
TTG

KONTAKT 
Nooruse 9, Tartu 
tel: 741 2070
e-post: kool@tammegymnaasium.ee 
www.tammegymnaasium.ee
 

ÕPPETÖÖ

Tartu Tamme Gümnaasiumis saab õppida loodus-, medit-
siini-, tehnoloogia-, infotehnoloogia ja kultuurisuunal. Õppe 
sisu kujundavad kohustuslikud kursused, suunakursused 
ning vabalt valitavad kursused. Kool pakub hulgaliselt põne-
vaid valikkursusi, aga arvestab ka kõrgkoolide teaduskooli-
des jm huvikoolides tehtud õppetööd õppekava osana. Aine-
põhiste erihuvidega õpilastele pakume süvenemist võimalda-
vaid kursusi. 

Ainukese Tartu gümnaasiumina on kooli õppetöö korralda-
tud viisil, kus õppeaasta on jaotatud kolmeks perioodiks ja 
praktikanädalaks. Periood tähendab kümmet nädalat õppe-
tööd 75-minutilistes tundides, millele järgneb arvestuste 
nädal. Õppeaasta saab läbi praktikanädalaga, kus iga klass 
läbib ühe suunaga seotud praktilise kursuse enamasti väljas-
pool koolimaja. Kõik koolivaheajad on aastaplaanis riiklikult 
kinnitatud aegadel.  

ÕPETATAVAD VÕÕRKEELED 

Esimese võõrkeelena (B2 tase) õpivad kõik inglise keelt. Güm-
naasiumis kohustusliku teise võõrkeelena on võimalik jätkata 
saksa, vene ja prantsuse keele või ülelinnalistes gruppides ka 
soome keele õppimist. Valikkursustena pakub kool võimalust 
alustada saksa, vene, prantsuse, hispaania, soome, hiina ja 
ladina ning eesti viipekeele õpinguid. 

KITSAS VÕI LAI MATEMAATIKA 

Kultuurisuuna õpilased võivad valida kitsa või laia matemaa-
tika vahel, teised õppesuunad õpivad laia matemaatikat.

KOOLI ERIPÄRA 

Tartu tamme Gümnaasium on riigigümnaasium, mis tegut-
seb modernses koolimajas. Kool asub Tartu Ülikooli loodus- 
ja arstiteaduse õppehoonete, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja 
Rahvusarhiivi lähinaabruses. Tartu Tamme Gümnaasiumil on 
nii eelnimetatud kui ka paljude teiste kõrgkoolide (TTÜ, EMÜ) 
ja asutustega (AHHAA, Tartu Observatoorium, TÜ Kliinikum, 
teater Vanemuine, Kirjandusmuuseum, HITSA Innovatsiooni-
keskus, looduskeskused, ERM)  tihe koostöö, läbi mille aren-
dab ja kujundab kool suuna- ja valikkursuste sisu ja vormi.  

Tartu Tamme Gümnaasiumis väärtustatakse nii õpilaste kui 
ka õpetajate vabadust enese arendamisel ning sõbralikke 
suhteid kooliperes. Koostöös  uuritakse looduse ja kultuuri 
saladusi, jätkatakse  väärikaid traditsioone ning  ollakse ava-
tud innovatsioonile. 

Kaasaegse ja mitmekesise karjääriõppe toel pakub kool head 
ettevalmistust kiiresti muutuvas ühiskonnas toimetulekuks 
ja edukaks edasiõppimiseks. Tartu Tamme Gümnaasium on 
hoidnud silmapaistvalt kaua  looduse välipraktikate, labo-
ripraktikumide ja õppekäikude traditsioone. Riigigümnaa-
siumi õpilastel on tasuta koolilõuna ja võimalus taotleda 
sõidu- ja majutustoetust. Kool on uhke oma andekate ja 
nimekate vilistlaste üle ning tänulik neile abi eest. 

HUVIHARIDUS 

Tartu Tamme Gümnaasiumis on võimalik osaleda koori- ja 
ansamblilaulus, rahvatantsus, meedia- ja fotoringis, näite- ja 
improringis, programmeerimisringis, spordiringides ja mujal. 
Koolil on heal tasemel puhkpilliorkester. Kätt hoiab pulsil 
kooli ajaleht Tamme Leht ja töötab kooliraadio. Tegus õpilas- 
esindus ütleb sõna sekka ja toob kooliellu põnevust!

LAHTISTE USTE PÄEV

9. veebruar 2018 kell 15.00

VASTUVÕTT 

Tartu Tamme Gümnaasiumisse vastuvõtt toimub Tartu 
gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsetega (vt lk 16)
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Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, 
Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni 
Gümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium korraldavad 
ühised sisseastumiskatsed, mis koosnevad testidest ja vest-
lusest. 

OLULISED KUUPÄEVAD: 

Koolid avaldavad gümnaasiumisse vastuvõtukorra ning eri-
sused oma kodulehel 16. jaanuar 2018. 

Gümnaasiumitesse kandideerijad saavad katsetele registree-
ruda 14. veebruarist kuni kella 24.00-ni 14. märtsil 2018 
Tartu ühiskatsete infosüsteemis. Vastav link on ühiskatsetes 
osalevate koolide kodulehtedel. 

Gümnaasiumite sisseastumistestide sooritamisest on võima-
lus taotleda vabastust õpilastel, kes on 8. klassis osalenud või 
9. klassis kutsutud üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvooru 
(vt gümnaasiumite vastuvõtukord), milleks tuleb ennast 
registreerida infosüsteemis 14. veebruarist kuni 5. märtsini 
2018. Ühised sisseastumiskatsed toimuvad gümnasistidele 
16. märtsil 2018 kell 12.00. 

Testid sooritab õpilane koolis, mille süsteem talle määrab, 
ja testide sooritamise koht ei sõltu õpilase koolieelistustest. 
Kolme tunni jooksul sooritab õpilane vastavalt oma kooliva-
likutele testid. Testide sooritajal on vajalik kaasa võtta isikut 
tõendav pildiga dokument ning kirjutus- ja joonestusvahen-
did. 

Koolid arvestavad erinevates õppesuundades erinevaid 
teste. 

 Hugo Treffneri Gümnaasium arvestab kõikides suun-
dades eesti keele ja matemaatika testi tulemusi; loodus-
suunas lisaks loodusainete testi bioloogia ja keemia osa 
tulemusi ning reaalsuunas loodusainete testi füüsika osa 
tulemusi. 

 Miina Härma Gümnaasium arvestab eesti keele, mate-
maatika ja inglise keele testi tulemusi. 

 Tartu Jaan Poska Gümnaasium arvestab eesti keele, 
matemaatika ja loodusainete testi tulemusi. 

 Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium arvestab 
eesti keele, matemaatika ja inglise keele testi tulemusi. 

 Tartu Tamme Gümnaasium arvestab loodus-, meditsiini-, 
tehnoloogia- ja infotehnoloogia suunas eesti keele, mate-
maatika ja loodusainete testi tulemusi. Kultuurisuunas 
lähevad arvesse eesti keele ja matemaatika testi tulemu-
sed. 

Vestlustele kutsumise otsus teatakse õpilasele sisseastumis-
katsete infosüsteemis 5. aprillil 2018. 

Vestluse aeg sõltub kandidaadi koolieelistusest: 

1. eelistuse koolis 9. – 13. aprillil 2018 

2. eelistuse koolis 16. – 20. aprillil 2018 

3. ja 4. eelistuse koolis 2. – 4. mail 2018 

Vestlusele tuleb kandideerijal kaasa võtta pildiga dokument 
ning kas 9. klassi tunnistuse lihtkoopia, väljavõte õpinguraa-
matust või väljatrükk elektroonilisest päevikust. 

Kandideerija, kelle kirjalike testide ja vestluse tulemuse põh-
jal otsustab kool kutsuda õpilaskandidaatide nimekirja, väl-
jastatakse hiljemalt 8. mail 2018.a. kinnituskiri Tartu ühiskat-
sete infosüsteemis.

Kandideerija ja vanem või hooldaja (digi)allkirjastavad kin-
nituskirja ning esitavad selle valitud kooli hiljemalt 11. mail 
2018. a.

Ühiskatsete täpne korraldus on kättesaadav Tartu linna ja 
koolide kodulehtedel. 

TARTU GÜMNAASIUMITE ÜHISED

SISSEASTUMISKATSED 
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KONTAKT 
Kaunase pst 68, Tartu 50708 
tel: 746 1744, 746 1743 
e-post: kool@annelinn.edu.ee 
www.tag.ee 

ÕPPEKORRALDUS 
Kursusepõhine õpe 1 kursus = 35 akadeemilist õppetundi; 
45- ja 90-minutilised tunnid. 
Osaline perioodõpe. Õppeaasta jaguneb 4-ks perioodiks.
Koolivaheajad toimuvad üldjuhul vastavalt riiklikult kinnita-
tud aegadel.

ÕPPEKEELED JA ÕPETATAVAD VÕÕRKEELED 
Õppetöö toimub eesti ja vene keeles. Eestikeelse õppe maht 
on vähemalt 60% (57 kursust). Vene keelt õpitakse emakeele 
tasemel või võõrkeelena ja eesti keelt õpitakse võõrkeelena 
või emakeele tasemel olenevalt õpilaste kodukeelest ja vara-
semast keeleõppekogemusest. 
Esimese võõrkeelena õpitakse inglise keelt ja vähemalt B1 
tasemel. Teise võõrkeelena on võimalik õppida hispaania ja 
prantsuse keelt või teisi keeli ülelinnalistes rühmades. 
Koolile on omistatud õigus anda gümnaasiumilõpetajatele 
välja CertiLingua sertifikaati. 

KITSAS VÕI LAI MATEMAATIKA 
Koolis õpetatakse laia ja kitsast matemaatikat  vastavalt õpi-
lase poolt valitud õppevormile.

KOOLI ERIPÄRA JA ÕPPEVORMID
Kõigil õpilastel olenemata emakeelest ja varasemast õpiko-
gemusest, kes soovivad lisaks keskharidusele tutvust teha, 
hoida ja arendada vene keele oskust, on võimalik TAGis 
kujundada oma huvidele ja võimetele vastav õppekava. 
Kool võtab 10. klassi õpilasi vastu tava- ehk statsionaarsesse 
õppesse ja kutseõppesuunda ehk mittestatsionaarsesse 
õppesse.
Statsionaarses õppes toimub õppetöö riikliku õppekava 
alusel, kus kooli lõpetamiseks on vaja läbida vähemalt 96 
kursust. Süvendatud õppeainete ning valikainete loend on 
kujundatud nii, et erinevate huvidega õpilased leiaksid oma 
ootustele vastavad õppeained. Lisaks kohustuslikele kursus-
tele on võimalik valida sotsiaalainete, loodusainete, humani-
taarainete ja reaalainete süvendatud kursuste vahel. TAGil 
on koostöised suhted Tartu üldharidus- ja kõrgkoolidega. 
Osa õppetööst toimub Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli 
õppejõudude juhtimisel kõrgkoolide laborites.

Mittestatsionaarses õppes läbivad õpilased riikliku õppe-
kava mittestatsionaarse õppe mahus – vähemalt 72 kursust. 
Lisaks omandavad nad abikoka eriala Tartu Kutsehariduskes-
kuses. TAGi ja TKHK ühisõppekava läbinud õpilane omandab 
kolme aasta jooksul gümnaasiumihariduse koos elukutsega.
Tartu Annelinna Gümnaasiumis väärtustatakse ja hoitakse nii 
vene kui eesti kultuuritraditsioone. Kool on ainus vene keelt 
emakeelena õpetav gümnaasium Lõuna-Eestis.
Õppekava toetavate tegevustena on koolil traditsioonide 
hulgas riigikaitse-, teadus- õppelaagrid, isetegevus ja sport. 
Aktiivsematel õpilastel on võimalus osaleda koolidevahelistes 
ja rahvusvahelistes projektides.

VALIKKURSUSED 
Kooli poolt pakutavaid valikkursusi saab üldjuhul valida ala-
tes 10. klassi teisest perioodist. Valikkursusteks loetakse ka 
Heino Elleri nimelises Muusikakoolis, Tartu Kunstikoolis, TÜ 
Teaduskoolis, keelekoolides jms gümnaasiumiõppe ajal läbi-
tud kursusi. Kool toetab tegelemist tippspordiga ja erinevate 
kunstivaldkondadega õpilastele paindliku õppekava ja -aja 
kujundamisel. 

HUVIHARIDUS 
Kooli näoks on mitmekesised ja hoogsad õpilasüritused, mis 
toetavad nii eesti kui vene kultuuritraditsioone. Gümnaasiu-
miõpilastel on võimalus avastada endas ja arendada erine-
vaid andeid ning osaleda erinevates kunsti- ja sporditegevus-
tes vastavalt oma huvidele.  

ÕPILASESINDUS 
Õpilasesindus osaleb kooli igapäevaelu korraldamisel. See, 
kui suur mõju on õpilasesinduse tegevusel koolielule, sõltub 
praegustest ja tulevastest Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpi-
lastest.

INFOTUND LAPSEVANEMATELE  
JA ÕPILASTELE 
12. veebruar 2018 kell 18 Tartu Annelinna Gümnaasiumi 
aulas (Kaunase 68).

VASTUVÕTT
Tartu Annelinna Gümnaasiumis toimuvad sisseastumiskat-
sed 16. märtsil 2018. Vajalik eelregistreerumine ajavahemikul 
12. veebruar – 13. märts 2018 kodulehel www.tag.ee. Sisse- 
astumisvestlused toimuvad 26. – 30. märtsi 2018. 
Täpsem info sisseastumistingimuste kohta kodulehel  
www.tag.ee ja telefoni teel +372 748 1743.

TARTU ANNELINNA GÜMNAASIUM 
TAG
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TARTU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM
TTG

KONTAKT
Nooruse 9, Tartu 50411
tel: 746 1726
e-post: kool@ag.tartu.ee
www.ag.tartu.ee

ÕPPETÖÖ KORRALDUS
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium on mittestatsionaarse 
õppevormiga kool. Lisaks tundides toimuvale on väga oluline 
ka õppijate iseseisev töö. Gümnaasiumi lõpetamiseks peab 
õpilane läbima vähemalt 72 kursust, millest 58 on kohustus- 
likud kursused (õppekavas ei ole kehalist kasvatust).

ÕPPIDA ON VÕIMALIK:
1) päevases või õhtuses rühmas;
2) täiskoormusega (läbida ühe klassi kursused ühe õppeaas-
taga) või üksikuid õppeaineid (jagades ühe õppeaasta kursu-
sed mitmele aastale);
3) e-õppes (nõuab väga tugevat motivatsiooni ja oskust ise-
seisvalt õppida) – õppetöö ja materjalid Moodle keskkonnas, 
konsultatsioonid ühel õhtul nädalas (16.00–20.45), teadmi-
sed ja oskused tuleb omandada iseseisvalt;
4) eksternina – gümnaasiumi ainekursuste sisu tuleb oman-
dada iseseisvalt, kõigis õppeainetes tuleb sooritada aineek-
samid kooliastme hinde saamiseks.
Õppetöö toimub perioodidena, tunnid on 90-minutilised. 
Igas perioodis tuleb läbida ja omandada kuus ainekursust. 
Õppeaastas tuleb sooritada täiskoormusega õpilasel 24. kur-
suse arvestused. Õppeaasta jaguneb neljaks perioodiks. 

ÕPETATAVAD VÕÕRKEELED

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis on võimalik õppida ing-
lise, vene ja saksa keelt.

KITSAS VÕI LAI MATEMAATIKA
Kool pakub nii kitsa kui laia matemaatika kursuse läbimise 
võimalust.

KOOLI ERIPÄRA
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium on sobiv kool inimesele, 
kellel on õppimisele lisaks ka muud kohustused – töö, pere, 
lapsed või kes on pärast põhikooli lõppu teinud ebasobivaks 
osutunud valiku ametiõppes. Vanuselist piirangut ei ole.
Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis on võimalik vähemalt 
17-aastastel õppuritel lõpetada õpingud ka põhikoolis. 
Täiskasvanute gümnaasiumis toimub õppetöö Eesti Vabariigi 
Valitsuse poolt kinnitatud riikliku õppekava alusel. Kooli lõpe-
tanud inimesel on täpselt samasugused võimalused edasiõp-
pimiseks, nagu kõigil teiste gümnaasiumite lõpetajatel ning 
meie vilistlastest umbes pooled jätkavadki õpinguid erineva-
tes Eesti  kõrgkoolides.
Meie koolis õppival töötaval õpilasel on õigus saada tööand-
jalt õppepuhkust täiskasvanute koolituse seaduses sätesta-
tud korras (neljaks arvestusnädalaks ja kooli lõpetamiseks).
Mõjuvatel põhjustel (tervislik seisund, pere juurdekasv jt) on 
õppuritel üks kord kolme aasta jooksul õigus võtta õppetööst 
üks aasta puhkust. Õppimine põhikoolis ja gümnaasiumis on 
tasuta.
Koolis arvestatakse varasemat õppimis- ja töökogemust 
(VÕTA): arvesse lähevad varasemate õpingute käigus posi-
tiivselt hinnatud ainekursused, mitmesugused valikkursu-
sed (vähemalt 35 tundi, mis võivad olla läbitud ka väljaspool 
kooli), kaitseväe teenistuses osalemine jms.
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium sobib õpingute jätkami-
seks neile, kellel on õpingud pooleli jäänud ja kes ei tea päris 
täpselt, kuidas või kus neid jätkata.
Õpilaste vastuvõtt uueks õppeaastaks toimub augusti teises 
pooles. Vastuvõtu aluseks on vestlus õppenõustajaga. 
Meeldetuletuseks – kui elus esimesel korral midagi ebaõn-
nestub, on olemas uus võimalus! 

VASTUVÕTT 
21. – 27. august 2018. Vastuvõtu aluseks on vestlus õppe-
nõustajaga. Vestlusele tulles peavad olemas kaasas varase-
maid õpinguid tõestavad dokumendid (väljavõte õpilasraa-
matust, akadeemiline õiend vm) ning põhikooli lõputunnistus.



22 23

TARTU WALDORFGÜMNAASIUM 
TWG

KONTAKT 
Fr. R. Kreutzwaldi 64, Tartu 51014 
tel: 5343 4441 
e-post: kontakt@waldorfkool.info 
www.waldorfkool.info
 

ÕPPETÖÖ KORRALDUS 

Osa aineid on perioodõppe vormis 90-minutiliste tundidena, 
osa aineid läbi õppeaasta 45-minutiliste tundidena. 

ÕPETATAVAD VÕÕRKEELED 

Tartu Waldorfgümnaasiumis õpetatakse kolme võõrkeelt: B2 
tasemel õpivad kõik inglise keelt, B1 tasemel vene või saksa 
keelt, kolmas kohustuslik võõrkeel on vastavalt vene või 
saksa keel. 

KOOLI ERIPÄRA 

Tartu Waldorfgümnaasium on 12-klassiline üldhariduslik 
erakool, mille pidajaks on lapsevanemate poolt loodud MTÜ 
Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. Kooli õppemaks 2017/2018. 
õppeaastal on 855,36 eurot. 

Waldorfpedagoogikast lähtuv õppekava toetab noore ini-
mese mitmekülgset arengut. Õppekava sisaldab võrdväär-
selt nii intellektile suunatud üldaineid kui kunstilisi-prakti-
lisi aineid (maalimine, joonistamine, savi-, naha- ja vasetöö, 
draamaõpetus, muusika jt). 

PRAKTIKAD JA KOOSTÖÖ TEISTE ASUTUSTEGA 

Igal gümnaasiumiaastal viibivad õpilased ühenädalasel prak-
tikal: metsanduspraktika (10. kl), maamõõtmispraktika (11. 
kl) ja sotsiaalpraktika (12. kl). Tartu Waldorfgümnaasium teeb 
koostööd Palupõhja Looduskooli, Tartu Maarja Kooli, Tartu 
Maarja Tugikeskuse, Tartu Perekodu Käopesa jt asutustega. 
Samuti teeb TWG koostööd karjääri- ja nõustamiskeskusega, 
sh Rajaleidja, Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Tartu Loo-
dusmaja jt, et pakkuda õpilastele põnevaid programme ning 
õppepäevi väljaspool kooli. 

HUVIHARIDUS 

Tartu Waldorfgümnaasiumi juures tegutseb huvikool. Güm-
naasiumiõpilastel on võimalus osaleda segakooris, näiterin-
gis ning õppida mitmeid pille (klaver, flööt). 

KOOLIPERE JA TRADITSIOONID 

Tartu hariduspildis on tegemist pigem väikese kooliga, kus 
hinnatakse kõrgelt koostööd, üksteise märkamist-kuulamist 
ja sallivust. Neid väärtusi toetavad mitmed kooli traditsioo-
nid: erinevate pühade tähistamised, ülekooliline jõululaat, 
kontserdid jm. 

Tartu Waldorfgümnaasium pakub õppimiseks väiksemat kol-
lektiivi ja rahulikku õhkkonda. Lisaks üldainetele on võimalik 
osaleda kunstiainetes. Valima ei pea ühte kindlat suunda - 
õpilastel on võimalus enda tugevusi ja huvisid  alles avastada.

VASTUVÕTT

Vastuvõtukatsed 10. klassi toimuvad 6. aprillil 2018. 

Katsetele registreerimine kodulehel: http://waldorfkool.info
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KONTAKT 
Kutsehariduskeskus asub kahes õppekorpuses: 
Kopli 1 ja Põllu 11. 
Lisaks tegutseb juuksurite õppesalong aadressil Struve 8a. 

Kopli 1, Tartu 50115 
tel: 736 1859, 736 1863 
e-post: info@khk.ee 
www.khk.ee 

 kutseharidus
 

ÕPPE SISU 

Kutsekeskhariduse saab omandada põhikoolijärgselt. See 
tähendab, et lisaks eriala ainetele on õppekavas ka üldha-
ridusainete tunnid kas eraldi või lõimitud koos erialatundi-
dega. Kutsekeskharidus on võrdsustatud keskharidusega, 
seega on võimalik õpinguid jätkata kas rakenduskõrgkoolis 
või ülikoolis. 

Mõnedel erialadel on võimalik õppida ainult erialaaineid ja 
omandada kutseoskused. Lisaks on üksikute erialade õppe-
kavad spetsiaalselt kohandatud hariduslike erivajadustega 
õppijatele. Täpsemalt leiab erialade ja õppekavade infot kooli 
kodulehelt  www.khk.ee/vastuvott/ 

ÕPPETÖÖ KORRALDUS 

Teooria- ja praktikatunnid toimuvad 90 minutiliste paaristun-
didena, õppeaasta on jaotatud neljaks 10. nädalaseks perioo-
diks. Õppekava mahust vähemalt poole moodustab prakti-
line töö nii koolis  kui ka mõnes ettevõttes. 

KOOLI ERIPÄRA 

Tartu Kutsehariduskeskus on Eesti suurim kutse- ja täiendu-
sõppe keskus, kus saab omandada üle 50 eriala. Kool on suu-
natud praktiliste kutseoskuste omandamisele ning seetõttu 
on õpe seotud reaalsete praktiliste ülesannete sooritami-
sega. Laialdast koostööd tehakse ettevõtetega – kooli koos-
tööpartnerite seas on palju suuri ja väikeseid Eesti ettevõt-
teid alates Tallinkist ja A Le Coq’ist kuni Werneri kohvikuni. 

Rahvusvahelises koostöös on paljudel õppuritel võimalik 
sooritada praktikat välismaal. Kooli sihtriikide seas on lisaks 
lähinaabritele ka Inglismaa, Itaalia, Hispaania, Saksamaa jt 
Euroopa riigid. 

Kutsehariduskeskus on uhke oma õpilaste heade saavutuste 
üle kutsemeistrivõistlustel. Eesti Noore Meistri võistlustelt on 
alati koju toodud kõrgeid kohti. Lisaks on õpilased edukad 
ülemaailmsetel ja Euroopa kutsevõistlustel. 

Kool rõõmustab  kooli lõpetanud noorte meistrite üle, sest 
umbes 70% vilistlastest leiab lühikese aja jooksul endale töö 
ja ligikaudu 20% lõpetanutest jätkab õpinguid. 

Tartu Kutsehariduskeskuses on väga head võimalused spor-
timiseks ja huvitegevuseks. Pidevalt toimuvad korv-, võrk- ja 
jalgpallitreeningud, mängida saab lauatennist, käia jõusaalis 
ning aeroobikas. Kaasa saab lüüa koolibändi tegemistes, har-
rastada laulmist ning teha improringis teatrit. 

Õppuritele pakume mitmesuguseid toetuseid. Igakuist õppe-
toetust saab heade õpitulemuste eest, samuti on võimalus 
saada sõidu- ja koolitoidu toetust ning eritoetust. Kaugemalt 
tulijad saavad koha kooli õpilaskodus. 

LAHTISTE USTE PÄEV 

5. aprillil 2018 kell 10.00 – 15.00 kutsehariduskeskuse Põllu 
11 õppekorpustes

6. aprillil 2018 kell 10.00 – 15.00 kutsehariduskeskus Kopli 1 
õppekorpustes

VASTUVÕTT

Kevadise sisseastumise katsetele registreerimine põhihari-
duse baasil ja haridusnõudeta erialadele toimub 2.- 25. aprill 
2018. Vaja on esitada vähemalt avaldus ja valge tunnistuse 
koopia.

Vestluste ja testide päev on 27. aprill 2018. 

Suvine vastuvõtt kõikidele vabadele õppekohtadele 18. juuni 
– 3. august 2018, vestlused ja testid toimuvad 7.–10. august 
2018.  

Õppetöö algus: 3. september 2018

TARTU KUTSEHARIDUSKESKUS
THK

TARTU
KUTSEHARIDUSKESKUS
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KONTAKT
Lossi tn. 15, Tartu 51003
Tel: 7423705
Fax: 7423611
e-post: kool@tmk.ee
www.tmk.ee

 Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool

ÕPPE SISU

Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis saab õppida nii 
põhikooli- kui gümnaasiumijärgselt. Põhikooli lõpetanu saab 
omandada kas kutsekeskhariduse või ainult kutsehariduse. 
Kutsekeskharidus on võrdsustatud keskharidusega, kus 
lisaks erialaainetele on õppekavas ka üldharidusained. 
Kutsehariduse õppekavadel omandatakse üksnes erialaseid 
teadmisi ja oskusi.

Koolis saab õppida nii klassika-, rütmimuusika- kui pärimus-
muusika erialadel.

ÕPPETÖÖ KORRALDUS

Õppimine toimub statsionaarses koolipõhises õppevormis. 
Õppeaasta jaguneb 17-nädalaseks sügis- ning 23-nädalaseks 
kevadsemestriks. Teooria- ja praktikatunnid toimuvad kas 45 
või 90 minutiliste tundidena. Praktika toimub üldjuhul oma 
koolis.

KOOLI ERIPÄRA

Kooli astumiseks on vajalik varasem muusikaline etteval-
mistus. Kool pakub palju praktilist individuaalõpet, hinna-
tud EMTA ja välismaa pedagoogide juhitud meistriklasse, 
iseseisvat tööd ja harjutamist. Palju erialast õppetööd toi-
mub kollektiivses vormis: orkestris, kooris ja ansamblites. 

Kool on uhke oma õpilaste tublide tulemuste üle arvu-
katel siseriiklikel ning rahvusvahelistel konkurssidel ja 
festivalidel. Lisaks osalevad kooli õpilased mitmetes 
rahvusvahelistes projektides.

Koolis toimuvad aastaringselt mitmed festivalid (Sügis-
muusika, Jõulumuusika, Kevadmuusika), Tulevikumuusi-
kute kontserdid jne.

Õppuritele on ette nähtud riiklikud toetused (õppe-, koo-
lilõuna ning eluasemetoetus).

Suurem osa lõpetajatest jätkab  oma õpinguid kas Eesti 
või teistes Euroopa muusikakõrgkoolides.

LAHTISTE USTE PÄEV

31. jaanuaril, algusega kell 16.

VASTUVÕTT

Põhikooli lõpetanud saavad kandideerida Tartu Jaan 
Poska Gümnaasiumiga ühisesse õpperühma, kus üld- 
haridusained omandatakse gümnaasiumis ning kutseha-
ridus saadakse Elleri koolis. Selleks tuleb edukalt soori-
tada sisseastumiskatsed Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi  
16. märtsil 2018 ning seejärel erialaeksamid Elleri kooli  
11. aprillil 2018.

Suvised vastuvõtueksamid (eriala, solfedžo) nii põhi- kui 
keskhariduse baasil sisseastujatele toimuvad 25. – 26. 
juunil 2018.

Lisavastuvõtt vabadele õppekohtadele toimub 24. augustil 
2018. 

HEINO ELLERI NIMELINE

TARTU MUUSIKAKOOL
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KONTAKT 
Tartu Kunstikooli õpperuumid on kahes hoones: 
meie peamajas Eha 41 ja loomelinnakus Aparaaditehas  
Kastani  42. 

Eha 41, Tartu 50103 
tel: 7330570, 5334 1545 
e-post:  tk@tartukunstikool.ee 
www.tartukunstikool.ee 

 (Tartu Kunstikool ja Igor Tõnu Tass), Twitter, Instagram

ÕPPE  SISU 

Põhikoolijärgselt saab omandada kutsekeskhariduse. See 
tähendab, et lisaks eriala ainetele on õppekavas ka üldha-
ridusainete tunnid kas eraldi või lõimitud koos erialatundi-
dega. Kutsekeskharidus on võrdsustatud keskharidusega. 

ÕPPETÖÖ KORRALDUS 

Tartu Kunstikoolis toimuvad tunnid gruppides, mis on tavali-
selt 15-liikmelised, üldainetes (eesti keel, bioloogia jne) moo-
dustatakse sageli liitgruppe 

Põhihariduse baasil (edaspidi PHB) õppijad osalevad õppe- 
töös esmaspäevast reedeni. Koolipäeva pikkus on tavaliselt 
9.00-16.15. Üks ainetund kestab korraga minimaalselt 2x45 
minutit, vahepeal on 15 minutiline paus. 

PHB õppijatel on õpe pikem kui gümnaasiumis – õpitakse 3,5 
aastat. Keskharidus omandatakse erialaainete kaudu (näi-
teks inglise keel on lõimitud veebigraafikaga või kunstiaja-
lugu 3D mudelite loomisega). 

PHB õppijatel on valikuvabadus võtta juurde üldaineid (kas 
kunstikoolis või täiskasvanute gümnaasiumis) või õppida 
tasuta veel üks aasta pärast kunstikooli täiskasvanute güm-
naasiumis. 

Õppeaasta kestab 1. septembrist kuni 30. juunini ja jaguneb 
kaheks: sügis- ja kevadsemestriks. Poole semestri möödumi-
sel toimub vahehindamine, semestri lõpus aga lõplik hinda-
mine 3-liikmelise komisjoniga. Tartu Kunstikoolis on  lõplikud 
hindamised  avalikud, hindamine toimub 10-palli süsteemis. 

Jõuluvaheajal puhkavad kõik, kevadvaheajal enamasti vaid 
PHB õppijad.

KOOLI ERIPÄRA 

Tartu Kunstikoolis elab koolikass Igor Tõnu Tass.

Koostöös Tartu Kutsehariduskeskusega on võimalik saada 
majutamiseks kohti Tartu Kutsehariduskeskuse ühisela-
musse. PHB õppijad saavad majutustoetust 50 eurot kuus 
(lepingu olemasolul). 

Iga Tartu Kunstikooli õpilane saab kapi, uksekaardi, õpilas- 
pileti ja kooli meiliaadressi. 

Õpingute jooksul läbitakse erinevat tüüpi praktikaid, võimalik 
on kandideerida ka välispraktikale. 

PHB õppijad saavad tasuta süüa kasutades koolilõuna 
talonge. 

Kaks korda õppeaastas on võimalik taotleda põhi- ja eritoe-
tust, esimesel kursusel saab toetust taotleda kevadsemest-
riks. Lisaks saavad õppijad, kelle alaline elukoht asub väljas-
pool Tartu linna, taotleda sõidutoetust. 

TARTU KUNSTIKOOL
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