JÕHVI GÜMNAASIUM
VASTUVÕTUPROTSESS 2020/21.õa

SAMM 1: KANDIDAADIKS REGISTREERIMINE avatud kuni 21.04.2020
Sisseastuja registreerib ennast õpilaskandidaadiks sisseastumiskeskkonna kaudu hiljemalt 21. aprilliks
www.sisseastumine.ee/johvi
NB! Eritingimustel ehk kutse alusel kandideerival õpilasel tuleb samuti registreeruda!
Registreerumisel esitab sisseastuja sisseastumiskeskkonnas failidena:
1) 9. klassi trimestri/semestri kokkuvõtvate hinnete väljavõtte e-päevikust
(kõik trimestri/semestrihinded, mis registreerimise hetkeks välja on pandud)
2) motivatsioonikirja (kuni 1 A4 lk), milles
- analüüsib ennast õppijana;
- selgitab isiklikke eesmärke;
- põhjendab kooli valikut.

SAMM 2:
SISSEASTUMISKATSE, I voor – e-test
N 23. aprillil 2020 kell 11:00 sisseastumiskatse: e-testid matemaatikas (EST või RUS) ja
eesti keeles/eesti keeles teise keelena (EST).
NB! Sisseastumiskeskkonna kaudu saadame kandidaadile kirja e-testide linkidega.
E-testide lingid on 23.04.2020 avatud vastamiseks konkreetsel kellaajal alljärgnevalt:
11:00-11:50 eesti keel või eesti keel teise keelena e-test.
Vajalikud vahendid: internetiühendusega arvuti.
12:00-12:55 matemaatika e-test.
Vajalikud vahendid: internetiühendusega arvuti; mobiiltelefon ülesannetest fotode tegemiseks ja
üles laadimiseks, ülesannete lahendamiseks: ruuduline paber (ca 6 lehte), harilik pliiats, joonlaud.
Testi tulemused tehakse kandidaadile teatavaks sisseastumiskeskkonna kaudu hiljemalt 2 nädala jooksul peale
testi toimumist. Testi positiivsele tulemusele sooritanud kandidaadid pääsevad edasi sisseastumiskatsete II
vooru.

SISSEASTUMISKATSE, II voor – online vestlus
ajavahemikus 11.-15.mai 2020
Hiljemalt 07.05.2020 saadetakse kandidaadile sisseastumiskeskkonna kaudu kutse online vestlusele, kutsel on
märgitud toimumise kuupäev ja kellaaaeg (ajavahemikus 11.-15.05.2020). Vestlus kestab 15-20 minutit.
Jõhvi Gümnaasiumi õpetajad vestlevad õpilaskandidaatidega, selgitamaks välja õppija huvid ja motiveerituse

pühenduda gümnaasiumiõpingutele. Vestlus toimub eesti keeles. Kandidaadile saadame online vestluse lingi
sisseastumiskeskkonna kaudu.

SAMM 3: vastuvõtukomisjon edastab kandidaadile otsuse hiljemalt 26. maiks 2020
Kool edastab vastuvõtukomisjoni otsuse hiljemalt 26.05.2020 sisseastumiskeskkonna kaudu.
Edukale kandidaadile saadetakse kutse õppima asumiseks. Kandidaadile, keda kooli vastu ei võeta, saadetakse
eitav vastus.

SAMM 4: vastuvõetud õpilane kinnitab õppima tuleku 31. maiks 2020
Vastuvõetud õpilane annab kinnituse Jõhvi Gümnaasiumisse õppima tuleku kohta sisseastumiskeskkonnas
www.sisseastumine.ee/johvi hiljemalt 31.05.2020.

SAMM 5: 9. klassi lõpetamine
SAMM 6: 16.06.-05.07.2020 dokumentide esitamine
Õppimatuleku kinnitanud õpilaskandidaadi vanem (ema, isa või seaduslik hooldaja) esitab peale põhikooli
lõpuaktust elektroonilise keskkonna ARNO kaudu taotluse (elektrooniline taotlusvorm ARNOs). Lingi
avaldame kodulehel ja sisseastumiskeskkonna kaudu õpilasele edastataval teatel.
Taotlusel küsitakse õpilase kontaktandmeid ning elektroonilist fotot e-õpilaspileti jaoks.
NB! Lõputunnistust esitada ei ole vaja, andmed impordime taotluse juurde EHISest.
- ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist esitab õpilane õppeaasta alguses
Õppima asumise tingimused JG10sse on:
- põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
- positiivse tulemusega läbitud sisseastumiskatsed;
- vähemalt rahuldavad 9. klassi kokkuvõtvad ja põhikooli lõputunnistuse hinded.

- juulis avame registreerimise 25.-26.08.2020 toimuvasse koolialguse laagrisse
- 1. septembril 2020 kell 10:00 avaaktus Jõhvi Gümnaasiumi aatriumis

