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Vastseliina Gümnaasiumisse vastuvõtmise kord 
 

Vastavalt Võru Vallavolikogu 13.06.2018 määrus nr 39 "Võru Vallavalitsusele ülesannete 

delegeerimine" § 1 lg 4, mille kohaselt delegeerida põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 27 

lõikes 5 sätestatud kooli pidaja pädevusse antud küsimuse otsustamine kooli direktorile. 

 

§ 1. Reguleerimisala 

Korraga määratakse õpilaste vastuvõtmiseks taotluse esitamise kord, vastuvõtmisel esitatavad 

nõuded ja vastuvõtu korraldus Vastseliina Gümnaasiumis.  

 

§ 2. Vastuvõtu korraldus 

(1)Vastseliina  Gümnaasiumisse vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või tema seaduslik esindaja 

(edaspidi lapsevanem) kirjaliku vastuvõtu taotluse koos järgmiste dokumentidega: 

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi;  

2) kui taotluse esitab lapsevanem, siis lapsevanema isikut tõendava dokumendi; 

3) õpilase tervisekaardi; 

4) 2 fotot 3×4 cm;  

5) gümnaasiumiastmesse vastuvõtmisel põhihariduse omandamist tõendava dokumendi; 
6) direktori poolt kinnitatud  9. klassi klassitunnistuse.  

(2) Õpilase ületulekul teisest koolist esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud 

dokumentidele: 

1) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust; 

2) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat 

jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu; 

3) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat 

ning hinneteleht jooksva õppeperioodi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist 

välja õppeperioodi kestel; 
4) õpilase tervisekaart. 

(3) Õpilaste vastuvõtmise otsustab direktor käskkirjaga. 

 

§ 3. Vastuvõtt esimesse klassi 

(1) Vastseliina Gümnaasiumisse vastuvõtuks esitab lapsevanem kirjaliku avalduse koos 

käesoleva määruse § 2 näidatud dokumentidega.   

 

§ 4. Vastuvõtt vabadele kohtadele  

(1) Vabade kohtade olemasolul otsustab kooli vastuvõtu direktor. 

 

§ 5. Vastuvõtt kümnendasse klassi 

(1) Vastseliina Gümnaasium võtab õpilasi 10. klassi vastu põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi 

klassitunnistusele kantud hinnete ja vestluse alusel.  

(2) Vastseliina Gümnaasiumi vastuvõtmise eelduseks on, et õpilane on õppinud  põhikooli 

riikliku õppekava järgi ja omandanud põhihariduse. 

(3) Gümnaasiumisse ei võeta vastu õpilasi, kellel on vähendatud õpitulemused põhiainetes või 

kes on õppinud põhikooli lihtsustatud õppekava järgi. 

(4) Erijuhtumi korral otsustab õpilase kooli  vastuvõtmise komisjon, mis on 3-liikmeline.   

(5) Dokumentide vastuvõtt kooli toimub pärast põhikooli lõputunnistuste väljaandmist ja  

vajadusel vestlus õpilaskandidaatidega toimuvad juuni kolmanda ja neljanda  nädala jooksul. 



 

Dokumentide vastuvõtmise kuupäevad teatatakse kooli veebilehel. Vestlusvajadus teatatakse  

õpilaskandidaadile personaalselt.  

(6) Dokumentide vastuvõtt toimub 31. augustini.  

 

 


