Suure-Jaani Gümnaasiumi vastuvõtueeskiri
Suure-Jaani Gümnaasiumi (edaspidi Kool) vastuvõtueeskiri on koostatud lähtuvalt haridus- ja
teadusministri 19.08.2010 määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord
ning koolist väljaarvamise kord“ sätestatud korrast ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §27
lõigetest 3, 5 ja 6.
§1 Vastuvõtu alus
(1) Gümnaasiumi vastuvõtmise eeldus on põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud
haridus.
(2) Kõigil on võrdne õigus konkureerida gümnaasiumi astumiseks. Gümnaasiumi vastuvõtmisel
võib hinnata isiku teadmisi ja oskusi, kuid vastuvõtutingimused peavad põhinema objektiivsetel ja
eelnevalt avalikustatud kriteeriumidel.
§ 2. Õpilase kooli vastuvõtmine
(1) Suure-Jaani Gümnaasiumis esmakordselt õpinguid alustavad õpilased valitakse põhikooli
õpitulemuste ja vestluse tulemuste põhjal. Õpilase põhikooli lõputunnistuse hinded peavad olema
vähemalt rahuldavad.
(2) Vestluste toimumise ajad lepitakse kokku eraldi.
(3) Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses kaasas viibides, või
muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi kooli
vastuvõtu tingimustes ja korras ettenähtud ajal või viisil, võib kokkuleppel kooliga täita
vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad
kokku kool ja õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem hiljemalt 30. juuniks.
(4) Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb õpitulemuste ja vestluse tulemuste põhjal direktor.
(5) Gümnaasiumis õpingute esmakordseks alustamiseks esitab õpilane:
1) avalduse kooli vastuvõtuks (kooli koostatud blanketil)
2) passi või ID kaardi (nende puudumisel sünnitunnistuse) koopia või ametlikult kinnitatud
ärakirja
3) õpilase põhihariduse omandamist tõendava dokumendi (põhikooli lõputunnistus ja
hinneteleht) ametlikult kinnitatud ärakirja või koopia
4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist
5) kaks fotot 3x4 cm
Sisseastuja või vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga
kinnitatud taotluse esitamise korral.
Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele punktis 3 nimetatud
dokumendi asemel välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava
dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud
õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud
Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education –
ISCED).
Vastvõetute nimekiri avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt 01. juulil 2015.
(6) Gümnaasiumisse õppima asumiseks ühest koolist teise üleminekul esitab õpilane taotluse,
millele lisab (5) loetletud dokumentidele ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust
ning direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud õpinguraamatu või klassitunnistuse jooksva
õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu
(7) Kooli direktor ei võta õpilast gümnaasiumi vabale õppekohale, kui õpilane ei ole täitnud
gümnaasiumi vastuvõtutingimusi või koolil on õppekohta vaja isikule, kes on varem võetud sama
gümnaasiumi õpilaseks, kuid asunud ajutiselt õppima välisriigi õppeasutusse.
Käskkiri jõustub 27. aprill 2015. a.
/allkirjastatud digitaalselt /
Ain Saviauk
direktor

