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ÜLDSÄTTED 
 1.   Käesolev kord sätestab õpilaste vastuvõtu tingimused Miina Härma Gümnaasiumi 
(edaspidi MHG) International Baccalaureate (edaspidi IB) inglise õppekeelega 
õppesuunda Primary Years Programme’i (edaspidi PYP), Middle Years Programme’i 
(edaspidi MYP)  ja Diploma Programme’i (edaspidi DP). 

2.   IB PYP raames sätestab kord vastuvõtu klassidesse 1.-4, sealjuures on tegu 
liitklassidega 1.- 2.e klass ja 3.-4.e klass. 
3.   IB MYP  raames sätestab kord vastuvõtu klassidesse 5.-9., sealjuures on tegu 
liitklassidega 5.-6e ja 7.-8.e ning 9.e klass. 
4.   IB DP õppesuuna raames sätestab kord vastuvõtu pre-IB, 11DP  ja 12DP klassi. 

  
VASTUVÕTT MIINA HÄRMA GÜMNAASIUMI IB PYP JA MYP INGLISE ÕPPEKEELEGA 
LIITKLASSIDESSE 
 
1.  MHG PYP ja MYP inglise õppekeelega liitklassidesse (1.-2.e, 3-4.e, 5.-6.e, 7.-8.e, 9.e ) 
võetakse vastu õpilasi vastavalt Haridus- ja teadusministeeriumi ning Tartu linna vahel 
sõlmitud halduslepingule (2016–2021). MHG PYP ja MYP inglise õppekeelega klassi 
võetakse vastu õpilasi, kes täidavad vähemalt ühe järgnevatest tingimustest : 

● nad on Eesti välisteenistujate, välisriikide diplomaatiliste esinduste ja 
konsulaarasutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste 
töötajate lapsed; 

● nad on kokkulepete alusel Eestis ajutiselt tööle asuvate välisriikide 
kodanikest spetsialistide lapsed (sh Tartu linna kõrgkoolide juures töötavad 
õppejõud ja doktorandid); 

● nad on Eesti kodanike lapsed, kelle vanem töötab diplomaatilisel 
ametikohal ja kes on vähemalt kaks aastat õppinud välisriigis asuvas IB 
koolis või rahvusvahelises koolis seetõttu, et tema üks vanematest töötas või 
töötab, tööandja kirjaliku kinnituse kohaselt, välisriigis. 

● nad on Eestisse ajutiselt tagasipöörduvate vanemate lapsed, kes on 
vähemalt kaks aastat õppinud välisriigis asuvas IB koolis või rahvusvahelises 
koolis seetõttu, et tema üks vanematest töötas või töötab, tööandja kirjaliku 
kinnituse kohaselt, välisriigis. 



 

 

 

 

 

2. IB PYP ja MYP õpilaskandidaadid võetakse vastu avalduste alusel, mille täidab 
lapsevanem või õpilase seaduslik esindaja. IB Primary Years Programme’i 
vastuvõtu taotlust (School application MHG) on võimalik alla laadida kooli 
koduleheküljelt. 

3.  IB PYP ja MYP õpilased jagatakse klassidesse eelkõige vastavalt vanusele ning 
seejärel arvestades nende eelnevat haridustaset. Vajadusel viiakse läbi vestlus või 
testimine eesmärgiga tuvastada lapse ainealased teadmised ja/või inglise keele 
oskus. 

4.   IB PYP inglise õppekeelega klassides õppida soovival õpilasel peab olema inglise 
keele oskus suhtlustasemel. IB MYP inglise õppekeelega klassides soovival õppijal 
tasemel, mis võimaldab aktiivselt osaleda õppetöös.  

  
 VASTUVÕTT MIINA HÄRMA GÜMNAASIUMI Pre-IB KLASSI 
 
     5. MHG Pre-IB inglise õppekeelega klassi võetakse vastu õpilasi, kes täidavad 
vähemalt ühe järgnevatest tingimustest : 

● nad on Eesti välisteenistujate, välisriikide diplomaatiliste esinduste ja 
konsulaarasutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste 
töötajate lapsed; 

● nad on kokkulepete alusel ajutiselt Eestis tööle asuvate välisriikide 
kodanikest spetsialistide lapsed (sh Tartu linna kõrgkoolide juures töötavad 
õppejõud ja doktorandid); 

● nad on Eesti kodanike lapsed, kelle vanem töötab diplomaatilisel 
ametikohal ja kes on vähemalt kaks aastat õppinud välisriigis asuvas IB 
koolis või rahvusvahelises koolis seetõttu, et tema üks vanematest töötas või 
töötab, tööandja kirjaliku kinnituse kohaselt, välisriigis. 

● nad on Eestisse ajutiselt tagasipöörduvate vanemate lapsed, kes on 
vähemalt kaks aastat õppinud välisriigis asuvas IB koolis või rahvusvahelises 
koolis seetõttu, et tema üks vanematest töötas või töötab, tööandja kirjaliku 
kinnituse kohaselt, välisriigis. 

● nad on eelnevalt rahvusvahelisel või IB õppekaval inglise õppekeelega 9. 
klassi lõpetanud õpilased, kes soovivad jätkata õpinguid IB Diploma Programme 
(IB DP) õppesuunas. 

6. Kõik  Pre-IB õppesse soovijad peavad täitma ja esitama IB DP koordinaatorile 
avalduse (Vastuvõtu taotlus/School application MHG) ja  läbima vestluse. Lisaks 
peab õpilane sooritama inglise keele testi, kui tema emakeel ei ole inglise keel.  



 

 

 

 

 

7. Pre-IB klassi vastuvõetud õpilased selguvad augustis ja vastuvõtust teavitatakse 
õpilasi meili teel. 

8. Pre-IB klassiga võivad liituda õppeaasta kestel Eesti välisteenistujate, välisriikide 
diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste ning rahvusvaheliste 
organisatsioonide esinduste töötajate lapsed. 

 
VASTUVÕTT MIINA HÄRMA GÜMNAASIUMI IB DP ÕPPESUUNDA 
 
       9.  MHG DP õppesuunda võetakse vastu õpilasi, kes täidavad vähemalt ühe 
järgnevatest tingimustest : 

● nad on Eesti välisteenistujate, välisriikide diplomaatiliste esinduste ja 
konsulaarasutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste 
töötajate lapsed; 

● nad on kokkulepete alusel ajutiselt Eestis tööle asuvate välisriikide 
kodanikest spetsialistide lapsed (sh Tartu linna kõrgkoolide juures töötavad 
õppejõud ja doktorandid); 

● nad on Eesti kodanike lapsed, kelle vanem töötab diplomaatilisel 
ametikohal ja kes on vähemalt kaks aastat õppinud välisriigis asuvas IB 
koolis või rahvusvahelises koolis seetõttu, et tema üks vanematest töötas või 
töötab, tööandja kirjaliku kinnituse kohaselt, välisriigis. 

● nad on Eestisse ajutiselt tagasipöörduvate vanemate lapsed, kes on 
vähemalt kaks aastat õppinud välisriigis asuvas IB koolis või rahvusvahelises 
koolis seetõttu, et tema üks vanematest töötas või töötab, tööandja kirjaliku 
kinnituse kohaselt, välisriigis. 

● nad on lõpetanud MHGs inglise õppekeelega Pre-IB klassi; 
● nad on eelnevalt rahvusvahelisel või IB õppekaval õppinud ja soovivad 

jätkata õpinguid IB Diploma Programme (IB DP) õppesuunas. 
● nad on lõpetanud Eesti riikliku õppekava järgi 10. klassi ja õppesuunas on 

vabu õppekohti. 

10. IB DP suuna 11DP klassi kandideerivad Eesti Vabariigi ja välisriikide õpilased 
samadel alustel. 

11. Kõik IB DP kandidaadid peavad täitma ja esitama IB DP koordinaatorile 
avalduse (Vastuvõtu taotlus IB Diploma Programme'i / Application to the IB 
Diploma Programme), saama enda eelmise kooli kolmelt õpetajalt soovitused 
ning läbima vestluse. Lisaks sooritama inglise keele testi, kui õpilase emakeel ei 
ole inglise keel.  



 

 

 

 

 

12.   IB 11DP klassi kandideerivate õpilaste vastuvõtul moodustatakse pingerida 
õpetajate soovituste, 10. klassi keskmise hinde, vestluse ja keeletesti tulemuste 
põhjal 

13.  IB 11DP klassi kandideerimiseks tuleb esitada avaldus koos ainevalikutega 
hiljemalt eelneva õppeaasta 1. maiks,  millele järgnevad vestlused ja vajadusel 
keeletest. 

14. IB 11DP klassi vastuvõetud õpilased selguvad kuu aja jooksul ja vastuvõtust 
teavitatakse õpilasi meili teel. 

15. Vabade õppekohtade olemasolul saavad kandideerida IB DP suuna 12DP klassi 
õpilased, kes on varasemalt läbinud sama õppekava esimese aasta mõnes IB 
koolis ning esitavad selle kohta ka vastava tõendi ning tulemused. 

16. IB DP suunda võivad liituda õppeaasta kestel Eesti välisteenistujate, välisriikide 
diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste ning rahvusvaheliste 
organisatsioonide esinduste töötajate lapsed. 

17. IB DP õppesuunda astumiseks esitab vastuvõtu protseduuri edukalt läbinud 
õpilaskandidaat (piiratud teovõimega õpilaskandidaadi puhul tema seaduslik 
esindaja) järgmised dokumendid: 

1) PreDP või 10. klassi hinnetelehe (ei ole vajalik MHG 10. klassi õpilastel) 

2) taotluse õpilase gümnaasiumi vastuvõtmiseks 15. juunist kuni 28. juunini e-
keskkonnas ARNO (www.tartu.ee/arno). Taotluse juurde tuleb lisada järgmised 
dokumendid: 1) õpilaspiletile valge taustaga digitaalne foto (miinimumsuurus 
600x800 pikslit); 2) ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist esitatakse 
paberkandjal kooli hiljemalt 31. augustiks.  

3) Kui taotlust pole võimalik esitada e-keskkonna kaudu, tuleb taotlus esitada 
kooli. Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid: 1) õpilase isikut tõendava 
dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri või väljavõte; 2) 
vanema isikut tõendava dokumendi ärakiri või väljavõte; 3) PreDP või 10. klassi 
hinnetelehe (ei ole vajalik MHG 10. klassi õpilastel); 4)õpilaspiletile valge taustaga 
digitaalne foto (miinimumsuurus 600x800 pikslit); 5) ametlikult kinnitatud 
väljavõte tervisekaardist esitatakse paberkandjal kooli hiljemalt 31. augustiks. 

http://www.tartu.ee/arno

