
 

KORRALDUS 

Jüri 23. märts 2021 nr 436 
 
 
Rae Vallavalitsuse 23.02.2021 korralduse nr 302  
“Jüri Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse õpilaste  
vastuvõtmise tingimuste ja korra kinnitamine“ muutmine 
 
 
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; Rae Vallavalitsuse 23.02.2021 korralduse 
nr 302 “Jüri Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja 
korra kinnitamine“ lisa 1 § 2 lõikest 13; Jüri Gümnaasiumi direktori Liina Altroffi taotlusest 
19.03.2021 ning Vabariigi Valitsuse otsusega haridusasutustele kehtestatud piirangutest, 
Rae Vallavalitsus annab 
 
korralduse: 
 
1. Kinnitada Jüri Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse õpilaste sisseastumiskatsed 

piirangute ajal vastavalt lisale 2. 

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

3. 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/ 
Priit Põldmäe  
abivallavanem Martin Minn 
vallavanema ülesannetes vallasekretär 
  



 
 

LISA  
           Rae Vallavalitsuse 

           23. märtsi 2021 
          korraldusele nr 436 

 
Jüri Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse õpilaste  

sisseastumiskatsed piirangute ajal 

 

 

1) 10. klassi katsetele registreerimine kooli veebilehel on avatud 25. märts 2021 – 5.aprill 
2021 kell 23.59. 

2) Kui registreerimine on õnnestunud, saadab infosüsteem kandideerija meilile teatise, 
milles on kirjas kandideerija isiklik kood ja info e-testide toimumise kohta  

3) E-sisseastumiskatsed (matemaatika ja eesti keel) toimuvad 16. aprillil 2021 eksamite 
infosüsteemis EIS. 

4) Lisaks e- testidele võetakse arvesse klassitunnistusel A- ja B-võõrkeele trimestri 
hindeid. 

5) Sisseastumiskatsete maksimaalne punktide arv kokku on 300 punkti. E-
sisseastumistesti maksimaalne punktide arv iga osa eest on 100 punkti. Klassitunnistuse 
A- ja B-võõrkeele I ja II trimestri keskmine hinne (trimestrihinnete summa korrutatakse 
viiega) annab maksimaalselt 100 punkti. 

6) Sisseastumiskatsete tulemuste põhjal koostatakse sooritajate pingerida, mis 
avalikustatakse koodidega hiljemalt kolm nädalat pärast sisseastumiskatsete toimumist 
kooli veebilehel. Pingerea alusel saavad taotluse õpilaskandidaadiks arvamiseks esitada 
need, kelle sisseastumiskatsete tulemus ületab 150 punkti ning ühegi testi osa 
punktisumma ei ole alla 30 punkti. 

Klassitunnistus tuleb saata hiljemalt 16. aprilli kell 23.59 aadressile 

it@jyri.edu.ee e-kirjaga, mis sisaldab: 

- koodi, mille sai sisseastumiskatsetele registreerimisel; 

- 9. klassi klassitunnistust, tunnistust ei pea esitama Jüri Gümnaasiumi põhikooli 

lõpetajad. 

7) Kõik õpilased, kes registreeritakse sisseastumistestile, saavad võimaluse koos 
verifitseerimisega kasutada harjutustesti. 

Harjutustestis on sarnaselt sisseastumistestile kolm osa ja selle sooritamiseks on vaja 
end arvuti kaamera ja ID-kaardi või passiga verifitseerida. 

Harjutustest sisaldab samu ülesandetüüpe, mis on ka sisseastumistestis. Harjutustesti 
saab lahendada 7.-14. aprillini EISis https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamised. Harjutustesti 
saab lahendada üks kord. 

8) Arvuti kontrollimise test  

Arvuti kontrollimise test on vajalik selleks, et õpilane saaks enne testi toimumist 
kontrollida enda koduarvuti sobivust sisseastumistesti sooritamiseks. Nõuded arvutile e-
testis osalemiseks 

Testi saab sooritada ainult arvutis, mobiiltelefon ja tahvelarvuti testi sooritamiseks ei sobi. 

Testi sooritamiseks on vaja EISis sisse logida. Erinevalt harjutustestist ja gümnaasiumi 
sisseastumistestist ei toimu enne arvuti kontrollimise testi õpilase verifitseerimist. 

https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamised
https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=41697773
https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=41697773


 
 

Test tuleb läbi lahendada võimalikult varakult, et vajadusel oleks aega leida uus ja sobiv 
arvuti https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamine/7895/sooritaja/0/alustamine. Arvuti on 
võimalik laenutada koolist kirjutades aadressile it@jyri.edu.ee.  

9) Verifitseerimine 

Testi sooritaja verifitseerimine, ehk isikusamasuse tuvastamine on kohustuslik, kui test 
sooritatakse kodus. 

10) Testi sooritamine  

Test toimub vastavalt Haridus- ja Noorteameti juhistele: Gümnaasiumi e-sisseastumistest 

koolidele 2021 - Testid ja hindamine - Haridus- ja Noorteamet (projektid.edu.ee) 

 

https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamine/7895/sooritaja/0/alustamine
file:///U:/Users/liina.altroff/Desktop/it@jyri.edu.ee
https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=77891746
https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=77891746

