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Tartu gümnaasiumide ühiskatsete test toimub 18. mail kell 10.00 e-testina Eksamite infosüsteemis 
(EIS). 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.  

Testi tegemiseks tuleb sooritaja verifitseerida. Selleks on vajalik, et testi tegemise ajal oleks 
kandidaadil olemas kehtiv isikuttõendav dokument (ID-kaart või pass) ning veebikaamera.  

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. Põhikooliga kokkuleppe sõlmimine on kandidaadi, mitte 
gümnaasiumide vastutus. Kõik Tartu gümnaasiumid pakuvad samuti võimalust sooritada test enda 
ruumides, kasutades koolide arvuteid ning internetiühendust. Kui on vajadus sooritada test oma 
põhikoolis või mõnes Tartu gümnaasiumis, tuleb see registreerida hiljemalt 11. mail 2020 
aadressil https://forms.gle/Kbye8ZMC4RQzC9pcA.  

Sisseastumisvestlustele kutsumise aluseks on sisseastumistesti tulemus ning 9. klassi tunnistus. 
Hiljemalt testi toimumise päevaks, 18. maiks, tuleb kõigile gümnaasiumidele, mis kandidaadi eelistuste 
hulka kuuluvad, saata ühiskatsete infosüsteemis oma 9. klassi tunnistus, kus kajastuvad 9. klassi 
veerandi-, trimestri- või poolaastahinded. Kui õpilase põhikoolis on kasutusel Stuudium, saab õpilane 
saata tunnistuse gümnaasiumidele automaatselt läbi Stuudiumi keskkonna. Kui põhikoolis kasutatakse 
E-kooli, peab kandidaadile tunnistuse väljavõtte väljastama kool ja õpilane peab selle saatma läbi 
ühiskatsete infosüsteemi sõnumina, pannes adressaadiks kõik gümnaasiumid, kuhu ta kandideerib. 
Sisseastumisvestlusele võtab kandidaat kaasa ajakohaste andmetega tunnistuse.  

Ühiskatsete test koosneb eesti keele ja matemaatika osatestist ning on ühesuunaline. Eesti keele 
osatest algab 18. mail kell 10.00 ja lõpeb kell 11.00, matemaatikatest algab kell 11.10 ja lõpeb kell 
12.10. Hiljemalt nädal enne sisseastumistesti toimumist avalikustatakse näidistest, kus on võimalik 
tutvuda testi keskkonna ning formaadiga.  

Ühiskatsed viiakse läbi vastavalt "Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Tartu 
Jaan Poska Gümnaasiumi, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi 
ühiskatsete korraldamise kord 2020. aastal" alusel, mis on kättesaadav siit.  

Koolid paluvad sisseastujatel e-testiga seotud jooksvate probleemide tekkimisel pöörduda esimese 
eelistuse kooli poole. Koolide kontaktid leiad siit.  

 
Lisainfo tehniliste küsimuste korral:  
ühiskatsete korraldamise juhtiva kooli, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi, õppejuht Märten Karm, 5669 
3862, marten.karm@jpg.tartu.ee  
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