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KEHTESTATUD
Käskkiri : 69, 03.06.2015
Direktor: /allkiri/

Orissaare Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist
väljaarvamise kord
Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 27, 28 ja Haridus- ja teadusministri
19.08.2010 määruse nr 43 „ Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist
väljaarvamise kord“ ning Orissaare Vallavolikogu määruse nr 48 alusel.

1. Üldsätted
(1) Määrusega sätestatakse õpilase Orissaare Gümnaasiumisse (edaspidi kooli) vastuvõtmise
tingimused ja kord.
(2) Kool võtab õpilaseks vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see
on elukohajärgne kool.
(3) Kui koolis on vabu õppekohti, võib kool vastu võtta õpilasi väljastpoolt Orissaare valda.
(4) Gümnaasiumi vastuvõtmise eeldus on põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud
haridus.
(5) Hariduslike erivajadustega õpilased võetakse kooli vastu lähtudes kooli põhimäärusest.
(6) Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei tohi muuta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja
vastuvõtu tingimuste osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui
muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega
kooskõlla viimiseks.
(7) Käesoleva korra kehtestab kooli pidaja volitusel kooli direktor.
(8) Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra ning koolist väljaarvamise korra kooli
kodulehel.

2. Õpilase kooli vastuvõtmine
(1) Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul
vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse, millele lisab:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi. Selle puudumisel ametlikult kinnitatud ärakirja (koopia);
2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi;
3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul, 1. klassi astuja esitab
lisaks ka perearsti tõendi ja koolivalmiduskaardi;
4) väljavõtte õpilasraamatust (2. - 9. kl ja 11. - 12. kl);
5) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning
hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane võetakse kooli õppeveerandi
kestel;
6) gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi
(põhikooli lõputunnistuse).
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(2) Sisseastuja või vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti
digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamisel.
(3) Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele lõike 1 punktides 5 – 6
nimetatud dokumentide asemel välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet
tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. Välisriigis omandatud hariduse või
läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest
(International Standard Classification of Education - ISCED).
2.1. Õpilaste vastuvõtmine 1. klassi
(1) 1. klassi võetakse üldjuhul õpilane, kes on saanud enne käesoleva aasta 1. oktoobrit 7-aastaseks.
(2) Sisseastujate taotlusi võetakse vastu jooksva kalendriaasta 1. maist kuni 31. augustini.
2.2. Õpilaste vastuvõtmine 10. klassi
(1) Orissaare Gümnaasiumi 10. klassi võetakse vastu põhikooli lõpetanud õpilased, kelle
lõputunnistuse hinded on positiivsed .
(2) 10. klassi õpilaskandidaatidele toimub vestlus, kus
1) Õpilane teeb kooli astumisel õppesuuna valiku (reaal- ja loodussuund, sotsiaal- ja
humanitaarsuund või kutsesuund), kuid võib valida täiendavalt ka teiste õppesuundade
valikkursusi.
( 3 ) Juhul kui õppesuuna täituvus on alla 5 õpilase, on koolil õigus teha ettepanek asuda õppima
teise valikueelistuse õppekavale, arvestades vestlusel avaldatud teise õppesuuna eelistust.
(4) Kooli ei võeta vastu õpilast, kelle lõputunnistusel on aasta- või lõpuhinnetes mitterahuldav
hinne.
(5) Klass komplekteeritakse hiljemalt 25. juuniks, nimekirjad avaldatakse kooli kodulehel.
(6) Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses kaasas viibides, või
muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi ettenähtud
ajal ja 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 15. juuniks.
(7) Õpilaskandidaatide või nende seaduslike esindajate kirjalikke taotlusi koos nõutavate
dokumentidega 10. klassi astumiseks võetakse vastu kuni 25. juunini.
(8) Täiendavast vastuvõtust vabade kohtade olemasolul teavitatakse kooli kodulehel.
2.3 Õpilaste vastuvõtmine üleminekuklassidesse ( 2. - 9. ja 11. - 12. klassi )
(1) Üleminekuklassidesse võetakse õpilasi vabade kohtade olemasolul.

3. Klassi määramine õpilase ületulekul teisest koolist
(1) Õpilane jätkab õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta
on üle viidud.
(2) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni
omandatud haridust, järgmistel juhtudel:
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1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
2) isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
3) isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata põhikooli
riikliku õppekava järgi;
4) isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses
sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega;
5) kutseõppeasutuse pooleli jätnud isiku puhul, kes soovib jätkata keskhariduse omandamist
gümnaasiumis.
(3) Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis
sätestatut. Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastavalt haridus- ja teadusministri määruse
19.08.2010 nr 43 lisas esitatud võrdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud
katkestas.

4. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamine
(1) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis
ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus
ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud
Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või piiratud teovõimega
õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid
madalamas klassis.
(2) Kui õpilane on lahkunud välisriiki gümnaasiumiastmel õppides, siis on tal välisriigist
tagasipöördumisel õigus jätkata õpinguid samas koolis. Kui õpilane on lahkunud välisriiki I-III
kooliastmel õppides ja ta soovib välisriigist tagasipöördumisel jätkata õpinguid
gümnaasiumiastmel, siis toimub õpilase vastuvõtt gümnaasiumi kooli vastuvõtu tingimustes ja
korras sätestatud tingimustel.
(3) Käesolevas paragrahvis nimetatud õpilastele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava,
mis lähtub eelnevast õpikogemusest ja arvestab kooli õppekava.

5. Õpilase koolist väljaarvamine
(1) Õpilane arvatakse koolist välja:
1) kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on koolile esitanud sellekohase taotluse;
2) kui õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis või välisriigi õppeasutuses ja
talle ei rakendata välisriigis õppimise ajal käesoleva paragrahvi lõiget 2;
[RT I, 11.07.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
3) kui koolis ei viida õpinguid läbi klassis, kus õpilane peaks õpinguid jätkama;
4) kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kodukorda,
välja arvatud koolikohustuslik õpilane;
5) kui õpilane põhiharidust omandades puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole
seetõttu võimalik järgmisse klassi üle viia, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;
6) kui õpilane ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema
õppeaega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud (individuaalset õppekava rakendatakse
gümnaasiumis PGS-ist lähtuvalt);
7) kui õpilasele on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või enamas
õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja «nõrgad» või «puudulikud»;
8) kui õpilane on täitnud põhikooli või gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud
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lõputunnistus;
9) õpilase surma korral.
(2) Põhiharidust omandavat õpilast, kes ajutiselt omandab välisriigi õppeasutuses sama taseme
haridust, ei arvata nominaalse õppeaja jooksul kooli õpilaste nimekirjast välja, kui talle rakendatakse
välisriigis õppimise ajal vanema taotlusel koduõpet. Üldkeskharidust omandavat õpilast, kes ajutiselt
omandab välisriigi õppeasutuses sama taseme haridust, ei arvata nominaalse õppeaja jooksul kooli
õpilaste nimekirjast välja, kui ta jätkab välisriigis õppimise ajal õppimist eksternina.
[RT I, 11.07.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
(3) Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor, arvestades käesolevas dokumendis sätestatut.
5.1.Õpilasele väljastatavad dokumendid koolist välja arvamise korral
(1) Enne kooli lõpetamist õpilase koolist väljaarvamisel väljastab kool õpilasele või piiratud
teovõimega õpilase puhul vanemale vastava taotluse alusel:
1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
2) väljavõtte õpilase tervisekaardist;
3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta kohta, kui
õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
4) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva
õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.
(2) Õpilase koolist väljaarvamisel seoses kooli lõpetamisega väljastab kool õpilasele lõputunnistuse
ning õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel väljavõtte õpilase
tervisekaardist.
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