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Koeru Keskkooli õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord 

Korra kehtestamise aluseks on põhikooli ja gümnaasiumi seaduse § 27 lg 5, haridus ja 

teadusministri määrus, vastu võetud 19.08.2010 nr 43 ja Koeru Keskkooli õppekava. 

Käesolevas korras määratakse ära vastuvõtutaotluse esitamise kord, vastuvõtmisel esitatavad 

nõuded, vastuvõtu korraldus, vastuvõtmisest ja sellest keeldumisest teavitamise kord. 

 

1. Põhikooli vastuvõtmise taotlemine 

1.1.  Lapse põhikooli esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab vanem koolile taotluse 

üldjuhul alates 15. märtsist kuni 30. aprillini. Koolil ei ole õigus keelduda hiljem saabunud 

taotluse menetlemisest.   

1.2. Vanem lisab taotlusele: 

1) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) 

ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte; 

2) enda isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte, välja 

arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud digitaalallkirjaga; 

3) koolieelse lasteasutuse õppekava täitnud sisseastuja puhul täiendavalt 

koolivalmiduskaardi hiljemalt 31. augustiks. 

1.3.  Ühest põhikoolist teise üleminekul esitab vanem (täisealise õpilase puhul õpilane ise) 

uuele põhikoolile taotluse, millele lisab: 

1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) 

ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte, välja arvatud juhul, kui taotlus on 

kinnitatud õpilase digitaalallkirjaga; 

2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult 

kinnitatud ärakirja või väljavõtte, välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud 

digitaalallkirjaga; 

3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul; 

4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust; 



5) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse, kui õpilane arvatakse 

koolist välja pärast õppeperioodi lõppu; 

6) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe 

jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi 

kestel. 

1.4.  Õpilane, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele käesoleva 

paragrahvi lõike 2 punktides 3-6 nimetatud dokumentide asemel välisriigi õppeasutuses 

omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud 

ärakirja. 

 

2. Õpilase vastuvõtmine põhikooli 

2.1. Kool on kohustatud vastu võtma kõik lapsed, kelle jaoks kool on elukohajärgseks 

põhikooliks. Õpilasele tagatakse õppekoht taotluses märgitud ajast. Kool teavitab vanemat 

õppekoha tagamisest viie tööpäeva jooksul. 

2.2.  Lapse vastuvõtmise põhikooli klassi otsustab kooli direktor käskkirjaga. 

2.3. Esimesse klassi astujatel katseid ei korraldata. 

 

3. Gümnaasiumis õppima asumiseks vastuvõtu taotluse esitamine 

3.1. Gümnaasiumis õpingute esmakordseks alustamiseks esitab õpilane (alaealise õpilase 

puhul tema vanem) kooli taotluse ajavahemikul 1. märts- 30. august, millele lisab: 

1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või - tõendi) 

ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte, välja arvatud juhul, kui taotlus on 

kinnitatud õpilase digitaalallkirjaga;  

2) kui taotluse esitab vanem, siis ka vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult 

kinnitatud ärakirja või väljavõtte, välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud 

digitaalallkirjaga; 

3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul; 

4) õpilase põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud 

ärakirja. 

3.2.  Kui õpilane on gümnaasiumis varem õppinud, esitab ta (alaealise õpilase puhul tema 

vanem) gümnaasiumis õppima asumiseks taotluse, millele lisab lisaks käesoleva paragrahvi 

esimeses lõikes loetletud dokumentidele: 

1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust; 



2) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud õpinguraamatu jooksva õppeaasta 

kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu; 

3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud õpinguraamatu ning hinnetelehe 

kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel. 

3.3.  Õpilane, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele käesoleva 

paragrahvi lõike 1 punktides 1-3 nimetatud dokumentide asemel välisriigi õppeasutuses 

omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud 

ärakirja. 

 

4. Õpilaste gümnaasiumisse vastuvõtu korraldamine 

4.1.  Gümnaasiumis loodavale või vabale kohale õpilaste vastuvõtmise korraldab kooli 

direktor kooli vastuvõtu tingimuste kohaselt. 

4.2. Sisseastumisel osalenud isikul ja tema vanemal on õigus tutvuda sisseastumise 

tulemuste ja hindamisega ning saada selle kohta selgitusi 30 päeva jooksul pärast 

sisseastumise tulemuste selgumist. 

4.3. Gümnaasiumisse ei võeta : 

1) õpilasi, kellel on tunnistusel puudulikud hinded 

2) õpilasi, kellel on käitumishinne mitterahuldav 

3) õpilasi, kes on klassikursuse kordajad (va tervislikel põhjustel).  

4.4.  Gümnaasiumisse sisseastuja osaleb põhiteadmiste vestlusel. 

4.5.  Õppeaasta keskel teistest gümnaasiumidest ületulevate õpilaste puhul õppekava 

erinevustest tingituna tuleb õpilasel sooritada puuduvate kursuste arvestused. 

4.6.  Kool jätab endale õiguse otsustada iga juhtumi üle eraldi. 

 

5.  Õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmine 

5.1.  Gümnaasiumisse võetakse vastu õpilane, kes on täitnud kooli vastuvõtu tingimused, 

kui gümnaasiumis on õpilasele võimalik tagada loodav õppekoht või pakkuda vaba 

õppekohta. 

5.2.  Õpilase gümnaasiumi vastuvõtmise otsustab kooli direktor käskkirjaga. Järgneval 

õppeaastal gümnaasiumis õpinguid esmakordselt alustavate õpilaste vastuvõtmise otsustab 

kooli vastuvõtukomisjon üldjuhul 30. augustiks.  



5.3.  Kooli direktor teavitab õpilast või vanemat e-kirjaga gümnaasiumisse vastuvõtmisest 

esimesel võimalusel, kuid vähemalt viie tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest.  

 

6. Õpilase üleminek ühest koolist teise. 

6.1. Õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis , kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel 

õppis või kuhu ta on üle viidud. 

6.2. Õppenõukogu määrab klassi , kus õpilane õpinguid jätkab, arvestades õpilase vanust ja 

seni omandatud haridust: 

1) kui isikul puudub läbitud õpinguid tõendav dokument; 

2) kui isik on tulnud välisriigist ja pole varem Eestis õppinud, 

3) kui isik on eelnevalt läbinud lihtsustatud õppe ja soovib õpinguid jätkata riikliku 

õppekava järgi; 

4) kui isik või vanem taotleb jätkata õpinguid madalamas klassis. 

6.3. Vajadusel koostatakse õpilasele individuaalne õppekava, lähtudes eelnevast 

õpikogemusest ja arvestades kooli õppekava. 

 

7. Rakendussätted 

7.1.  Kool teavitab käesoleva korra alusel koostatud vastuvõtu kavast igal aastal hiljemalt 

1. märtsiks kooli kodulehel. 

7.2.  Vastuvõtuga seonduvad küsimused lahendab vastuvõtukomisjon, mille koosseisu 

kinnitab kooli direktor. 

7.3.  Vastuvõtu korda saab muuta kooli direktor koolipidaja volitusel. 

7.4.  Vastuvõtu korda ei muudeta 1. märtsist kuni järgmise õppeaasta alguseni. 

7.5.   Kool avalikustab käesoleva korra kodulehel. 

 

Lisad :  

Lisa 1. Põhikooli vastuvõtu taotlus 

Lisa 2. Gümnaasiumi vastuvõtu taotlus  


