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Teated
6.05 kell 15.00 – 11.a infotund valikainete valimiseks
7.05 kell 15.00 – 11.b infotund valikainete valimiseks
8.05 kell 15.00 – 11.c infotund valikainete valimiseks
8.05 – geograafiaolümpiaadi lõppvoor
8.05 kell 23.59 – suuna- ja valikainete valimise tähtaeg 10. klassidele
11.–15.05 – 12. klassi koolieksamid

Ühiskatsete info
Ühiskatsete testid toimuvad 18. mail algusega kell 10.00.
Testid sooritatakse Eksamite Infosüsteemis (EIS) ja nende sooritamine
toimub kodus või mõnes muus õpilase valitud kohas, kus on ligipääs
internetiühendusega arvutile. 
EISi sisselogimiseks sobivad autentimisvahendid on ID-kaart, mobiil-ID,
Smart-ID või HarID. Kui mingil põhjusel pole kandidaadil võimalik ühtegi
nimetatud vahendit kasutada, saab lapsevanem oma lapsele teha EISi
sisselogimiseks HarID konto aadressil www.harid.ee.
Isikutuvastuseks on vajalik veebikaamera ning ID-kaardi või passi
olemasolu.
Kui kandidaadil ei ole võimalik ühiskatsete testi päeval kasutada
veebikaameraga arvutit või kahtleb ta oma koduse internetiühenduse
töökindluses, soovitame kandidaadil küsida oma põhikoolist, kas on
võimalik test sooritada kooli ruumides, kasutades kooli arvutit ja
internetiühendust. Sellisel juhul saab sooritaja verifitseerida ka kool. 
E-testid koosnevad matemaatika ja eesti keele ainetestidest ning
mõlema testi sooritamiseks ette nähtud 1 tund (kokku 120 minutit). Testid
on ühesuunalised.
Hiljemalt testide toimumise ajaks tuleb kandideerijal saata Tartu
ühiskatsete infosüsteemis kõikidele koolidele, kuhu ta kandideerib,
sõnumina oma 9. klassi tunnistuse elektrooniline väljavõte (seda saab
Stuudiumis otse saata).
 Vestlused kandideerijatega toimuvad järgmiselt:  1.−5. juuni esimese
eelistuse koolis; 8.−12. juuni teise eelistuse koolis; 15.–19. juuni kolmanda 

Üleriigilisel aineolümpiaadil osalenud või osalema kutsutud 
     ja neljanda eelistuse koolis. 

     kandideerija võib kool kutsuda vestlusele 25.–29. mail.



9. ja 12. klasside lõpetamise info
Tugineb 04.05 Vabariigi Presidendi välja kuulutatud PGS-i
muudatustele, HTM-i pressiteatele ja Innove ringkirjale 05.05
riigieksamite korraldamise erisustest 2019/2020. õppeaastal.
Täieliku info saame edastada siis, kui on avaldatud kõik
rakendusaktid.

Lõpueksameid sellel aastal ei toimu.
9. klasside kooliaasta on pikk 175 õppepäeva, seega viimane koolipäev on
8. juuni. Õppetöö lõpeb 29. mail, sealt edasi on veel võimalik oma
hindeid parandada, õpikuid ära tuua jne. 
Õppenõukogu 9. klassi õpilaste lõpetamise otsuste tegemiseks toimub
16. juunil.
Lõpuaktuse kohta teeb kool otsuse hiljem, tulenevalt riigipoolsetest
suunistest.
Lõputunnistusele lähevad hinded viiepalli süsteemis. Keel ja kirjandus
lähevad tunnistusele eraldi ainetena. Hinnete konverteerimiseks
kasutame järgmist skaalat: Hinded 7, 6 ja 5 "väga hea", hinne 4 "hea",
hinne 3 "rahuldav", hinne 2 "mitterahuldav/puudulik" ja hinne 1 "nõrk".
Kiitusega lõpetamiseks tuleb täita MHG õpilaste tunnustamise korra
nõudeid:  "5.1. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse
põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete
viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on „väga hea“. Lõputunnistusele
kantakse ka võõrkeele ringitunni aastahinne, kuid see ei lähe arvesse
õpilase tunnustamisel kiitusega." Lõputunnistusele lähevad ka 7. klassi
loodusõpetuse ja 8. klassi inimeseõpetuse hinded. Kiitusega
lõpetamiseks peavad ka need olema "väga head".

Gümnaasiumi lõpetamine ei ole seotud riigieksamite sooritamisega.
Abituriendid, kes on tänavu eksamitele registreerinud, saavad soovi
korral sooritada eesti keele ja matemaatika riigieksami ning ühe
rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksami. Abiturient võib
sooritada ka ainult ühe riigieksami.
Kui õpilane ei soovi 2020. a ühte või mitut riigieksamit sooritada, siis on
tal võimalik saata oma riigieksami tühistamise soov  aadressile: 

9. klassid

 
12. klassid

innove@innove.ee hiljemalt 11. maiks 2020. E-kirjas palume õpilasel
märkida oma täisnimi, isikukood ja eksamiaine(d), millest ta
soovib loobuda.



 
Riigieksamite toimumise ajad:

Cambridge Assessment English C1 Advanced eksamile on oodatud kõik
tänase seisuga 12. klassi õpilased, kes olid  EIS-is 20. jaanuariks C1
Advanced eksami kevadsessioonile registreerunud. Peatselt saadab
Innove nendele õpilastele ka e-kirja, kus palutakse kinnitada soovi juuni
eksamisessioonil osaleda või siis vastavalt tühistada eksamil
osalemine. Oma osalemine/mitteosalemine tuleb
õpilastel kinnitada hiljemalt 8. maiks.
Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 30. juunil.
Järgmise õppeaasta esimesel poolel korraldatakse ka riigieksamite
lisaeksamid. Neid saavad sooritada õpilased, kes ei ole kevadel
riigieksamitel käinud või kes ei ole oma riigieksamite tulemustega rahul.
Lisaeksamil osalemiseks tuleb õpilasel registreerida ennast eksamile EIS-
shttps://eis.ekk.edu.ee/eis  perioodil 6. juuni–17. juuli 2020.
Selleks, et abiturient saaks sellel õppeaastal gümnaasiumi lõpetada,
peavad tema kooliastmehinded olema vähemalt „rahuldavad“ või
„arvestatud“.
Õpilasuurimus, praktiline töö ja koolieksam ei ole riiklik lõpetamise
tingimus. Kooli õppenõukogul on õigus hinnata, kas õpilasuurimuse või
praktilise töö ning koolieksami sooritamine on eriolukorrast tulenevalt
võimalik. Juhul, kui kool on otsustanud, et see ei ole võimalik, ei pea
abiturient õpilasuurimust, praktilist tööd või koolieksamit sooritamata.
MHG-s on UPT-de järelkaitsmised ja koolieksami sooritamine võimalikud
ka eriolukorras.
Gümnaasiumi koolieksamid toimuvad 11.–15. mail ja mõnedes ainetes 10.
juunil. 
UPT-de järelkaitsmised toimuvad 11. juunil.
Õppenõukogu 12. klassi õpilaste lõpetamise otsuste tegemiseks toimub
16. juunil.
Lõpuaktuse kohta teeb kool otsuse hiljem, tulenevalt riigipoolsetest
suunistest.

Eesti keel (kirjalik) – 29. mai 2020
Matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2020
Inglise keel Cambridge Assessment English C1 Advanced 12.–22. juuni
(kirjalik eksam 20. juuni 2020).

 
 
 



Kiidame
10.c õpilane Uku Andreas Reigo jõudis saates Rakett 69 kolme parima hulka!

 

 

 

 

Õnnitleme
Kooli töötajate sünnipäevad

Mall Pavlenko – 08.05

 

 




