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Miina Härma Gümnaasiumi 1. klassi vastuvõtu korraldus 2021. aastal
1. Miina Härma Gümnaasium komplekteerib 1. klassid õpivalmiduse, loovuse ja sotsiaalsete
oskuste hindamise õppepäeva tulemuse alusel.
2. Õppepäevadele saavad registreeruda Tartu linna elanikeregistris olevad lapsed, kes jooksva
aasta 1. oktoobriks saavad 7-aastaseks ja koolikohustuslikust east nooremad lapsed, kui
nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud tema koolivalmidust ning
soovitanud talle kooli õppima asumist.
3. Õppepäevale saab registreeruda elektrooniliselt sisseastumine.ee keskkonnas alates
25. jaanuarist kuni 15. veebruarini 2021. a. Registreerimine lõpeb 15. veebruaril kell 21.00.
4. Õppepäevad kooliküpsuse väljaselgitamiseks toimuvad 20. veebruaril ja 21. veebruaril 2020.a
algusega kell 10.00 või 13.00 eelneva registreerimise alusel.
5. Rühmade nimekirjad ja klassiruumid, kuhu laps peab minema, pannakse välja kooli fuajees
olevale stendile 20. ja 21. veebruari vahetult enne õppetegevuste algust.
6. Õppepäevale ootame koos lapsega ainult ühte lapsevanemat või lapse seaduslikku
esindajat.
7. Õppepäeva tegevused kestavad koos vaheajaga kokku kaks tundi (kirjalikud ja suulised
ülesanded ning loov- ja koostegevused). Õppepäevale tulles on lapsel kaasas harilik pliiats ja
kustutuskumm.
8. Lapsevanemad saavad laste õppetegevuste ajal viibida koolimajas.
9. Õpilaskandidaatide
nimed
sisseastumine.ee keskkonnas.

avalikustatakse

26. veebruaril

hiljemalt

kell

12.00

10. Täidetud töölehed kuuluvad koolile. Kool säilitab õppepäevadel osalenute kirjalikud tööd
kuni 1. septembrini. Töid saab direktori juures vaadata maikuus. Eelnevalt palume tööde
vaatamiseks registreeruda kool@mhg.tartu.ee.
11. Lapse põhikooli esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab vanem 5. märtsiks koolile taotluse ekeskkonnas ARNO (www.tartu.ee/arno). Taotluse juurde tuleb lisada õpilaspiletile valge
taustaga digitaalne foto (miinimumsuurus 600x800 pikslit).
11.1. Kui vanemal pole võimalik esitada taotlust e-keskkonna kaudu, tuleb taotlus esitada kooli
paberkandjal. Taotlus on leitav kooli kodulehel. Sel juhul tuleb taotlusele lisada järgmised
dokumendid:
1) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi)
ärakiri või väljavõte;
2) lapsevanema isikut tõendava dokumendi ärakiri või väljavõte;
õpilaspiletile valge taustaga digitaalne foto (vähemalt 600x800 pikslit).
11.2. Ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist esitab lapsevanem kooli paberkandjal
hiljemalt 31. augustiks.
11.3. Koolieelse lasteasutuse õppekava täitnud sisseastuja puhul esitab lapsevanem
täiendavalt koolivalmiduskaardi kooli hiljemalt 31. augustiks.
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12. Miina Härma Gümnaasiumis avatakse 2021/2022. õppeaastal kaks esimest klassi.

