KINNITATUD
Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga
LISA 4

Tallinna Pae Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
1. Üldsätted
1.1.Tallinna Pae Gümnaasiumisse võetakse õpilasi vastu vastavalt Põhikooli- ja
gümnaasiumiseadusele (PGS § 9 ja § 10) ning Tallinna Linnavalitsuse määrusele 21.12.2011 nr
132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord" (määruse muutmine 18.11.2016).
1.2.Sisseastujad arvatakse kooli õpilaste nimekirja pärast kirjaliku taotluse ja nõutavate
dokumentide (vastavalt haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli
vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” § 3) esitamist.
1.3.Mitteelukohajärgselt elavatest lastest komplekteeritakse üks keelekümbluse 1. klass.
1.4.Tallinna Pae Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord avalikustatakse kooli veebilehel.
2. Vastuvõtt 1. klassi
2.1.Tallinna Pae Gümnaasiumi 1. klassi vastuvõtmist võib taotleda lapsevanem või lapse
seaduslik esindaja (edaspidi vanem), kelle laps on Eesti rahvustikuregistris registreeritud Tallinna
linna ning kes saab algava õppeaasta 1. oktoobriks 7-aastaseks.
2.2.Vastuvõtmist võib taotleda ka koolikohustuslikust east nooremale lapsele.
2.3.Taotlused esitatakse elektrooniliselt eKooli keskkonnas või Tallinna Haridusametis perioodil
1.-15. märts.
2.4.Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet vanemaid elukohajärgsest koolist eKooli
kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel
aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).
2.5.Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem kooli kantseleisse taotluse (vt vorm Lisa 2, lk 11), millele
lisab:
2.5.1.sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi)
ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2.5.2.kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud
ärakirja või väljavõtte;
2.5.3.ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul
2.6. Vanemal on õppekohast loobumise õigus, tehes eKooli keskkonnas selleks vastava esildise või
teavitab kooli 10. juuniks e-posti teel pae@pae.tln.edu.ee . Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
2.7.Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra
järgi alates 11. juunist vastavalt vanemate taotluste laekumise järjekorra alusel. Vabadest kohtadest
teavitatakse taotlejaid e-posti teel.
2.8.Vene õppekeelega klassi vabanenud kohale võetakse vastu ainult Tallinna linna registreeritud
lapsed. Keelekümblusklassi vabanenud kohale võetakse vastu nii Tallinna linna kui ka väljaspool
Tallinna linna registreeritud lapsed, kes on eelnevalt sooritanud katsed Pae gümnaasiumi kooliks
ettevalmistamise rühmas.
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3. Vastuvõtt mitteelukohajärgsesse keelekümbluse 1. klassi
3.1.Mitteelukohajärgselt komplekteeritakse üks keelekümbluse 1. klass. Vastuvõtmist saab
taotleda vanem, kelle laps on Eesti rahvustikuregistris registreeritud Tallinna linna.
3.2.Vastuvõtt toimub katsete sooritamisega konkursi alusel. Eelinfo avatavast keelekümbluse 1.
klassist avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt jaanuari kolmandal nädalal.
3.3.Katsete läbiviimiseks ja hindamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga
vastuvõtukomisjoni, kuhu kuuluvad kooli direktor (asendaja õppealajuhataja), klassiõpetajad,
logopeed.
3.4.Registreerimine katsetele toimub elektrooniliselt kooli veebilehe kaudu kuni veebruarikuu teise
nädalavahetuseni.
3.5.Katsed viiakse läbi veebruarikuu teisel nädalavahetusel Tallinna Pae Gümnaasiumi ruumides.
COVID-19 viiruse leviku tõkestamise eesmärgil on õpilased katsete ajal hajutatud ruumide
täituvusega 50% ning distantsil 2+2, vanemaid kooli ei lubata.
3.6.Juhul kui koolid on COVID-19 viiruse leviku tõkestamise eesmärgil Vabariigi Valitsuse
kehtestatud eriolukorra tõttu suletud, katseid ei toimu ja mitteelukohajärgset klassi ei
komplekteerita. Vastav info avaldatakse sel juhul operatiivselt kooli veebilehel.
3.7.Katsed kandidaatidele koosnevad testidest – ülesanded matemaatikas, eesti keeles, kõne
arenduses (vt näidisülesanded sisseastujale Lisa 1, lk 5-10), töid hinnatakse punktisüsteemis.
Maksimaalne võimalik saadav punktisumma on 60 punkti, mis moodustub järgmiselt:
3.7.1.esmane kirjutamisoskus (maksimaalselt 20 punkti),
3.7.2.esmane arvutusoskus (maksimaalselt 20 punkti);
3.7.3.kõnearendustest (maksimaalselt 20 punkti);
3.7.4. ühe testi sooritamise aeg on 20 minutit, vaheaeg 5 minutit, kokku kolme testi sooritamise
aeg 70 minutit.
3.8. Sooritatud testide punktisumma alusel koostab vastuvõtukomisjon kandidaatide
paremusjärjestuse e pingerea ning koostatud pingerida arvestades teeb komisjon otsuse kandidaadi
kooli vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta. Nimetatud otsus on omakorda aluseks
sisseastujate nimekirjale. Sisseastujate arv on vastavuses põhikooli klassi piirnormiga 24 õpilast
klassis (PGS § 26 lg 1).
3.9.Vanemal on õigus tutvuda lapse tööga ning saada informatsiooni ja selgitusi lapse tulemuste
kohta vastuvõtukomisjoni liikmetelt või otse katse läbiviijalt, registreerides eelnevalt vastuvõtuaja
e-posti aadressil pae@pae.tln.edu.ee. Telefoni teel töid ei kommenteerita.
3.10.Lapsevanem, kes on saanud teate lapse vastuvõtmise kohta, esitab kirjaliku taotluse (vt vorm
Lisa 2) lapse kooli vastu võtmiseks e-posti teel pae@pae.tln.edu.ee 23.veebruariks. Kool edastab
sisseastujate nimekirja elektrooniliselt Tallinna Haridusametile hiljemalt veebruari lõpuks.
3.11.Juhul kui vanem otsustab loobuda sisseastumisest, teatab ta koolile oma soovist kirjalikult eposti teel pae@pae.tln.edu.ee Avalduse alusel arvatakse laps sisseastujate nimekirjast välja.
3.12.Vabanenud kohale kutsub kool lapse, kes sooritas testid ning järgnes pingereas sisseastujate
nimekirjast välja arvatud lapsele.
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4. Vastuvõtt 10. klassi
4.1.Tallinna Pae Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või sellele
vastava välisriigi haridustaseme omandanud õpilane, kes on õppinud eesti keelt teise keelena ja
läbinud põhikooli õppekava mitterahuldavate hinnetega.
4.2.Komplekteeritakse kaks kümnendat klassi. Õpilaskandidaadid (edaspidi kandidaadid) saavad
eelinfot vastuvõtu tingimuste ja õppimise kohta kooli veebilehelt alates 1. märtsist, mil algab
elektrooniline registreerimine gümnaasiumi astumiseks avatud lingi kaudu:
http://webanketa.com/forms/6crkec1k64qk6d9h75k3jck1/
4.3.Kandidaatidega vestluse läbiviimiseks ja hindamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga
vastuvõtukomisjoni, kuhu kuuluvad kooli direktor (asendaja õppealajuhataja), õppealajuhataja,
projektijuht.
4.4.Vestlusel hinnatakse kandidaadi teadmiste, oskuste ja hoiakute kogumit -motiveeritust õppida
gümnaasiumis, enesemääratlemise-, suhtlus-, sotsiaalset- ja kodanikupädevust jms. Eesti keele
tasemeoskuse hindamiseks viiakse vestlust läbi osaliselt eesti keeles.
4.5.Vestluse läbiviimise aeg ja vorm avalikustatakse kooli veebilehel. Vestlus kandidaadiga toimub
Tallinna Pae Gümnaasiumi ruumides, kandidaat võtab vestlusele tulles kaasa isikut tõendava
dokumendi, põhikooli lõputunnistuse (originaali) ja hinnelehe, vestlus toimub iga kandidaadiga
eraldi, kestab maksimaalselt 15 minutit.
4.6. Juhul kui koolid on COVID-19 viiruse leviku tõkestamise eesmärgil Vabariigi Valitsuse
kehtestatud eriolukorra tõttu suletud, toimuvad vestlused e-keskkonnas Google Meat vm ekeskkonnas. Täpsem info avaldatakse sel juhul operatiivselt kooli veebilehel.
4.7.Sisseastujate esialgse nimekirja koostamise aluseks on vestluse ja põhikooli õpitulemused.
Kandidaatide vestluse võrdsete tulemuste korral eelistatakse kandidaati, kelle põhikooli
lõputunnistuse hinded on kõrgemad.
4.8.Vastuvõtukomisjoni otsus gümnaasiumi vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta saadetakse
kandidaadile tema e-posti aadressile kahe päeva jooksul pärast vestlusel osalemist.
4.9.Sisseastujate või nende seaduslike esindajate kirjalikke taotlusi (vt vorm Lisa 3, lk 12) koos
nõutavate dokumentidega 10. klassi sisseastumiseks võetakse vastu kooli kantseleis juunikuu
lõpuni.
4.10.Gümnaasiumi astumiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega kandidaadi puhul vanem
taotluse, millele lisab:
4.10.1.sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi)
ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
4.10.2.kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud
ärakirja või väljavõtte;
4.10.3.sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi;
4.10.4.sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab punktis 4.10.3 nimetatud
dokumendi asemel välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava
dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud
õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud
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Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of
Education – ISCED).
4.11.Juhul kui kandidaat otsustab sisseastumisest loobuda, teatab ta koolile oma soovist kirjalikult
koheselt või hiljemalt 30. juuniks e-posti teel pae@pae.tln.edu.ee. Avalduse alusel arvatakse
kandidaat sisseastujate nimekirjast välja.
4.12.Vabanenud kohale kutsub kool kandidaadi, kes vestluse tulemusel jäi esialgsest sisseastujate
nimekirjast välja.
5. Vastuvõtt 2.-9. klassi ja gümnaasiumi 11.-12. klassi
5.1. Tallinna Pae Gümnaasiumi üleminekuklassidesse võetakse vastu õpilasi ainult vabade
õpilaskohtade olemasolul.
5.2.Õpilane jätkab koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või
kuhu ta on üle viidud.
5.3.Teisest koolist ületulekul põhikooli hilise keelekümblusklassi astuda soovijad läbivad
täiendavalt vestluse üldise eesti keele taseme väljaselgitamiseks vastava klassi õppekava raames.
5.4.Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul lapsevanem
taotluse (vt vorm Lisa 4, lk 13),millele lisab:
5.4.1.sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi)
ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
5.4.2.kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud
ärakirja või väljavõtte;
5.4.3.ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
5.4.4.ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
5.4.5.direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva
õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse kooli õpilaste nimekirja pärast õppeperioodi lõppu;
5.4.6.kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu
ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse kooli
õpilaste nimekirja õppeveerandi kestel;
5.4.7.sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab välisriigi õppeasutuses
omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud
ärakirja. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse
1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse
liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED).
6. Vastuvõtu tingimuste ja korra muutmine
6.1.Tallinna Pae Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord vaadatakse üle igal
õppeaastal. Vajalikud muudatused kooskõlastatakse kooli hoolekoguga.
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Lisa 1
NÄIDISÜLESANDED KEELEKÜMBLUSE 1. KLASSI SISSEASTUJALE

MATEMAATIKA
NIMI / ИМЯ : __________________________________________

1. KIRJUTA PUUDUVAD ARVUD/
ЗАПИШИ ОТСУТСТВУЮЩИЕ ЧИСЛА.
1

5

8

VÄRVI KÕIGE VÄIKSEM ARV PUNASEKS /
НАИМЕНЬШЕЕ ЧИСЛО ЗАКРАСЬ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ.
VÄRVI KÕIGE SUUREM ARV ROHELISEKS /
НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ЗАКРАСЬ ЗЕЛЁНЫМ ЦВЕТОМ
2. KIRJUTA ARVU NAABRID / НАПИШИ СОСЕДЕЙ ЧИСЛА.
1

3.
1

2

3

JÄTKA / ПРОДОЛЖИ РЯД.

2

3

3

2

1

4.

MIS EI SOBI? TÕMBA MAHA / ЗАЧЕРКНИ ЛИШНЕЕ! /2p./

5.

VÕRDLE / СРАВНИ! (<, >, =)

3 ...... 2

1 ...... 2

0 ...... 4

4 ...... 4

2 ...... 4

4 ...... 1
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6.

VÄRVI PAREM PLIIATS KOLLASE VÄRVIGA, VASAK PLIIATS PUNASE
VÄRVIGA, KESKEL OLEV PLIIATS ROHELISE VÄRVIGA.

РАСКРАСЬ КАРАНДАШ СПРАВА ЖЁЛТЫМ ЦВЕТОМ, КАРАНДАШ СЛЕВА –
КРАСНЫМ ЦВЕТОМ, КАРАНДАШ ПОСЕРЕДИНЕ – ЗЕЛЁНЫМ ЦВЕТОМ.

7.

KOOSTA ÜLESANNE PILDI JÄRGI / / СОСТАВЬ ЗАДАЧУ ПО

КАРТИНКЕ.

4–1=3

+

=

-

=

+

=
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EESTI KEEL
1. KIRJUTA OMA NIMI / НАПИШИ СВОЁ ИМЯ.

2. KIRJUTA TÄHED KUULDU PÕHJAL /
ЗАПИШИ БУКВЫ ПОД ДИКТОВКУ.

TÄISHÄÄLIKUD VÄRVI PUNASEKS, KAASHÄÄLIKUD - SINISEKS.
РАСКРАСЬ ГЛАСНЫЕ БУКВЫ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ, СОГЛАСНЫЕ – СИНИМ
ЦВЕТОМ.

3. KIRJUTA LAUSE ÜLE /
ПЕРЕПИШИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
RIINAL ON NUKK.

4. VÄRVI / РАСКРАСЬ!
PLIIATS ON KOLLANE.
KASS ON ORANŽ.
PALL ON SININE.
AUTO ON PUNANE.
ÕUN ON ROHELINE.
5. KIRJUTA ALGUSTÄHT /
НАПИШИ ЗАГЛАВНУЮ БУКВУ.

__ ARU

__ IIL

__ RAV
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__ AMMAS

__ EBANE

__ IIGER

РАЗВИТИЕ РЕЧИ
РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
1. РАСКРАСЬ МЯЧ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ СПРАВА ОТ МАЛЬЧИКА.

СОСТОЯНИЕ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА

1. РАСКРАСЬ КРУЖОК КРАСНЫМ
ГЛАСНЫЙ ЗВУК (О, В, Т, Р, Э, П, А).

ЦВЕТОМ,

КОГДА

УСЛЫШИШЬ
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2. ОПРЕДЕЛИ ПОЗИЦИЮ ГЛАСНОГО (ТА, АМ, ЛО, ЭХ).

3. ВЫДЕЛИ ПРЕДМЕТ, В НАЗВАНИИ КОТОРОГО ПЕРВЫЙ ЗВУК О (УТКА,
ОСТРОВ, АВТОБУС).

4. ОПРЕДЕЛИ МЕСТО ЗВУКА В СЛОВЕ (ШАР, БЫК, ДОМ).
ЗВУК Ш.

ЗВУК К.

ЗВУК О.

5.ОПРЕДЕЛИ КОЛИЧЕСТВО ЗВУКОВ В СЛОВЕ (КИТ, РУКА).
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6. ОПРЕДЕЛИ КОЛИЧЕСТВО СЛОГОВ. СОЕДИНИ КАРТИНКУ С ЦИФРОЙ
(РОЗА, КУРИЦА).

7. ОПРЕДЕЛИ КОЛИЧЕСТВО СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ. НАЧЕРТИ СХЕМУ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
1. ПТИЦА ЛЕТИТ.

2. ДЕТИ ДЕЛАЮТ ЗАРЯДКУ.

10

Lisa 2
TAOTLUS 1. KLASSI SISSEASTUJALE
Tallinna Pae Gümnaasiumi direktorile
Izabella Riitsaar

Lapse ees- ja perekonnanimi
(trükitähtedega):
Lapse isikukood:
Rahvastikuregistrijärgne elukoht:

Haridustee: lasteaia nimetus
Laps oli kodune:

Lisainfo
Lapse sünnikoht:
Kodune keel:
Kodakondsus:
Muu info:
Lapsevanema või lapse esindaja andmed
Ema ees- ja perekonnanimi:
Isa ees- ja perekonnanimi:
Taotluse esitaja isikukood:
Kontakttelefon:
e-posti aadress:
Postiaadress:

Kinnitan, et minu poolt esitatud andmed on õiged ja annan nõusoleku taotluses märgitud
isikuandmete töötlemiseks EV seadustega sätestatud nõuetele.
Kuupäev:
Allkiri:
11

Lisa 3
TAOTLUS 10. KLASSI SISSEASTUJALE
Tallinna Pae Gümnaasiumi direktorile
Izabella Riitsaar
Õpilase ees- ja perekonnanimi
(trükitähtedega):
Isikukood:
Rahvastikuregistrijärgne elukoht:

Sünnikoht:
Kodune keel:
Kodakondsus:
Saabus (kooli nimetus)
Lapsevanema või lapse esindaja andmed
Ema ees- ja perekonnanimi:
Isa ees- ja perekonnanimi:
Taotluse esitaja isikukood:
Kontakttelefon:
e-posti aadress:
Lisa: põhikooli lõputunnistus
Kinnitan, et minu poolt esitatud andmed on õiged ja annan nõusoleku taotluses märgitud
isikuandmete töötlemiseks EV seadustega sätestatud nõuetele.
Kuupäev:
Allkiri:
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Lisa 4
TAOTLUS ÜLEMINEKUKLASSIDESSE
Tallinna Pae Gümnaasiumi direktorile
Izabella Riitsaar
Palun vastu võtta minu tütar/ poeg …… klassi
Lapse andmed:
Perekonnanimi …………………………………………….
Eesnimi …………………………………………………….
Isikukood ..............................................................................
Kodune keel…………………………………………………
Lapse elukoht …………………………………………………………
Saabus (kooli nimetus)…………………………………………………………
Vanema andmed:
Isa (ees-ja perekonnanimi).............................................................................
Ema (ees-ja perekonnanimi)..........................................................................
e-posti aadress …………………………………………………………………
Telefon.……………………………………………………

Kuupäev:

Allkiri:
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