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Tamsalu Gümnaasiumi õpilaste kooli vastuvõtu tingimused ja kord
Korra kehtestamise aluseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5.

1.

Üldsätted
1.1. Tamsalu Gümnaasiumi õpilaste kooli vastuvõtu kord reguleerib õpilaste
vastuvõttu Tamsalu Gümnaasiumisse.
1.2. Kooli võetakse õpilasi vastu lapsevanema või tema seadusliku esindaja
avalduse alusel.
1.3. Tamsalu Gümnaasiumi I-III kooliastmesse võetakse esmajärjekorras
vastu õpilased, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistris Tamsalu
vald.
1.4. Lapsevanemal on õigus valida oma koolikohustuslikule lapsele
õppimiseks Tamsalu Gümnaasium vabade kohtade olemasolul.
1.5. Kõikidel põhikooli lõpetanud õpilastel on õigus kandideerida Tamsalu
Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse.

2.

Vastuvõtt avatavasse I klassi
2.1. Dokumentide vastuvõtt algab alates 10. juunist kooli kantseleis.
2.2. I klassi õpilase vastuvõtmiseks tuleb kooli esitada:


lapsevanema või tema seadusliku esindaja avaldus;



taotluse esitaja isikut tõendava dokumendi koopia;



sisseastuja

isikut

tõendav

dokument

(selle

puudumisel

sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või
väljavõte;


ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle
olemasolul;



õpilaspileti väljastamiseks vajalik pilt.

2.3. Dokumentide vastuvõtt toimub vabade kohtade olemasolul kuni 31.
augustini.
3.

Vastuvõtt õppeaasta keskel vabade kohtade olemasolul
3.1. Kooli vastuvõtmiseks esitatakse järgmised dokumendid


lapsevanema või tema seadusliku esindaja avaldus;



ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;



kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus
ning hinneteleht jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui
õpilane vahetab kooli õppeveerandi kestel;



väljavõte õpilase tervisekaardist;



õpilaspileti väljastamiseks vajalik pilt.

3.2. I – IX klassi võetakse õpilasi vastu vabade kohtade olemasolul.
3.3. X – XII klassi võetakse õpilasi vabade kohtade olemasolul, eelnevate
õpitulemuste ja vestluse alusel.
3.4. Kooli vahetav õpilane jätkab üldjuhul õpinguid klassis, kus ta eelmises
koolis väljaarvamise hetkel õppis.
4.

Vastuvõtt avatavasse X klassi
4.1. X klassi sisseastumisel esitavad õpilased kooli kantseleisse hiljemalt
30. juuniks järgmised dokumendid:


lapsevanema või tema seadusliku esindaja avaldus;



sisseastuja

põhihariduse

omandamist

tõendavad

dokumendid;


väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;



taotluse esitaja isikut tõendava dokumendi koopia;



õpilaspileti väljastamiseks vajalik pilt.

4.2. Konkursita võetakse kooli gümnaasiumiastmele õppima põhikooli
lõpetajad, kelle lõputunnistuse keskmine hinne on vähemalt 4,0.

4.3. Kui vastuvõttu taotlevate isikute põhikooli lõputunnistuse keskmine
hinne on madalam kui 4,0 palli, otsustatakse nende vastuvõtt üldjuhtumil
vestluse põhjal.
4.4. Vastuvõtt avatavasse X klassi lõpeb vabade kohtade täitumisega või
hiljemalt 31. augustil.
4.5. Isiku kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt kooli vastuvõtu
korrale.
4.6. Vastuvõtmisest teavitatakse vastuvõttu taotlevat isikut suuliselt
dokumentide vastuvõtmisel (konkursita vastuvõtt), vastuvõtmisest või
sellest keeldumisest peale vestluse tulemuste selgumist hiljemalt 15
kalendripäeva jooksul.

