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06.02.20 19.a nr 6

Narva Kesklinna Giimnaa siumi vastuvotu tingimused ja kord

Maarus kehtestatakse pohikoo li- ja gurnnaasiumiseaduse § 27 loike 5, haridus- ja
teadusministri 19. augusti 2010. a maaruse nr 43 ,.Opilase kooli vastuvotrnise uldised
tingimused ja kord ning koolist valjaarvarnise kord" § 2 loike 1 ja Narva Linnavolikogu
10.02.20] 1 maaruse nr 2 .Pohikooli- ja gurnnaasiumiseadusega kooli pidaja padevusse
antud ulesannete lahendamise deJegeerimine Narva Linnavalitsusele" § 1 loike 2 alusel

§ 1. Oldsatted
( I) Antud korraga satestatakse Narva Kesklinna Gumnaasiurni vastuvotu tingimused ja
kord, sealhulgas teadmiste ja oskuste hindamise kord gurnnaasiumi vastuvotrnisel ning
haridus-ja teadusmi nistri 19.08.20 I O. a maaruse nr 43 .,Opilase kooli vastuvotrnise uldised
tingirnused ja kord ning koolist valjaa rvarnise kord" reguleerimata kUsimused.
(2) Isiku kooli vastuvotrnise otsustab kooli direktor juhin dudes Eesti Vabariigi kehtivast
seadusandlusest ja antud vastuvotu korrast.
(3) Kool avalikustab vastuvotu

tingimused

ja

korra koos taotluste vormidega kooli

veebilehel www.kesklinna.edu.ee.

§ 2. Opila ste 1. klassi va stuvotu tingimused
(]) I. klassi vcetakse opilasi. kes on enne kairnasoleva aasta I. oktoobrit saanud
seitsmeaastaseks.
(2) Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja peab teavitama kooli 6ppima
asumise soovist enne kaimasoleva aasta I. maid.
(3) Kooli voetakse vastu lapsed, kellele see kool on elukohajargne ja ka teised lapsed. kus
koolis on vabu kohti.
(4) Esimesse klassi dokumentide ja taotluste labivaatamine toimu b alates l .martsist.
(5) Op ilased arvatakse l. klassi 6pilaste hulka direktori kaskkirja alusel.

§ 3. TaotJu s isiku vastuvOtmiseks 1. klassi
( I) Esimesse klassi vastuvotrniseks esitab lapse seaduslik esindaja kooli sekretar i!e kirjaliku
taotluse, millele lisab:
I) sisseastuja isikut toendava dokumendi (selle puudumisel sunnitunnistuse voi -toendi)
arnetlikult kinnitatud arakirja voi valjavotte;

2) taotluse esitava vanemalseadusliku esindaja isikut toendava dokumendi ametlikult
kinnitatud arakirja voi valjavotte;
3) ametlikuJt kinnitatud valjavotte opilase tervisekaardist selle olemasolul;
4) lasteasutusest saadud koolivalmiduskaardi voi koolivalise noustamismeeskonna hinnangu
lapse koolivalmiduse kohta
5) foto opilaspileti jaoks suurusega 3 x 4 em.
(2) Esimesse klassi vastuvotrniseks voib lapse seaduslik esindaja esitada kooli sekretarile
digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse, siis ei pea taotlusele lisama enda isikut toendavat
dokumenti.
(3) Ametlikult kinnitatud arakirjad vormistab kooli sekretar esitatud originaaldokumentide
aJusel vastavalt haJdusmenetluse seaduses § 24 satestatud nouetele ja tingimustele.

§ 4. Opilaste pohikooli klassidesse vastuvotu tingimused
(I) Pohikooli klassidesse vastuvotrniseks esitab lapse seaduslik esindaja kirjaliku taotluse,
millele lisab:
J) sisseastuja isikut toendava dokumendi (selle puudumisel sunnitunnistuse voi -toendi)
ametlikult kinnitatud arakirja voi valjavotte;
2) taotluse esitava vanemalseadusliku esindaja isikut tcendava dokumendi ametlikult
kinnitatud arakirja voi valjavotte;
3) ametlikult kinnitatud valjavotte opilasraamatust;
4) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse voi opinguraamatu jooksva
oppeaasta kohta, kui taotlus esitatakse parast oppeperioodi loppu;
5) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse voi opinguraarnatu
ning hinnetelehe jooksva oppetrimestri hinnetega. kui taotlus esitatakse oppetrirnestri kestel;
6) ametlikult kinnitatud valjavotte opilase tervisekaardist selle olernasolul:
7) valisriigi cppeasutuses labitud opet toendava dokumendi voi selle ametlikult kinnitatud
arakirja (valisriigist tulnud opilase puhul);
8) foto opilaspileti jaoks suurusega 3 x 4 em;
(2) Pohikooli klassi vastuvotrniseks voib lapse seaduslik esindaja esitada kooli sekretarile
digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse, siis ei pea taotlusele lisama enda isikut toendavat
dokumenti.
(3) Ametl ikult kinnitatud arakirj ad vormistab koo Ii sekretar esitatud origi naaldokumentide

alusel vastavalt haldusmenetluse seaduses § 24 satestatud nouetele ja tingimustele.
(4) Kui kool ei ole lapsele elukohajargne. siis isik saab taotleda oppimist Narva Kesklinna
Gumnaasiumis vaid vabade kohtade olemasoluJ.

§ 5. Opilaste 10. klassi vastuvotu tingimused
(1) 10. klassi vastuvotrnist voib taotleda pohihariduse omandanud voi sellele vastava

valisriigi haridustaseme omandanud
elukohast.

isik olenemata tema

rahvastikuregistrijargsest

(2) Narva Kesklinna Gumnaasiumi 10. klassi saab taotlusi esitada peale p5hikooli
loputunnistuse kattesaarnist.
(3) 10. klassi voetakse vastu opilasi sisseastum istesti alusel lahtudes opilaskohtade arvust

koolis .
(4) Sisseastumiseks vajalik test tuleb sooritada enne sisseastumisdokumentide esitarnist.
(5) 10. klassi voetakse vastu opilasi vahernalt rahuldavate hinnetega loputunnistuses (sh
kaitumises) .
(6) 10. klassi ei vceta vastu opilasi, kui vahernalt uks lopueksamitest on sooritatud
korduseksamina.
(7) Uhest koolist teise ulerninekul on vastuvotrnise aluseks labitud oppekava tulemuste
hindamine: koik kursusehinded vahernalt rahuldavad, labitud kursuste arv (sh eesti keeles) ,
ilma rnojuva pohjuseta puudumiste arv mitte rohkem kui IS.

§ 6. Taotlus isiku vastuvotmiseks 10. klassi
(1) 10. klassi vastuvotrniseks esitab pohihariduse omandanud isik kooli sekretarile kirjaliku

taotluse, millele lisab:
I) sisseastuja isikut toendava dokumendi (selle puudumisel sunnitunnistuse voi -toendi)
ametlikult kinnitatud arak irja voi valjavotte;
2) ametlikult kinnitatud valjavotte opilase tervisek aardist selle olemasolul;
3) sisseastuja pohihariduse omandamist toendava dokumendi ametlikult kinnitatud arakirja
voi valisriigi oppeasutuses omandatud haridust voi labitud cpet toendava dokumendi voi
selle ametlikult kinnitatud arakirja;
4) foto opilaspileti jacks suurusega 3 x 4 em.
(2) 10. klassi vastuvotrniseks voib pohihariduse omandanud isik esitada kooli sekretarile
digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse, siis ei pea taotlusele lisama enda isikut toendavat
dokumenti.
(3) Ametlikult kinnitatud arakirjad vormistab kooli sekret ar esitatud originaaldokumentide
alusel vastavalt haldusmenetluse seaduses § 24 satestatud nouete!e ja tingimustele.

§ 7. Teadmiste ja oskuste hindarnise kord giimnaasiumi vastuvotmisel
(I) 10. klassi voetakse opilasi vastu, kes on toendanud oma teadmisi ja oskusi akadeernili se
testi alusel.

(2) Sisseastumistesti kinnitab kooli direktor.
(3) Testist votavad osa koik 10. klassi astuda soovivad opilased . Koigil on vordne oigus
konkureerida gurnnaasiumi astumiseks.
(4) Testi sooritamiseks peab teisest koolist tulnud ja 10. klassi astuda sooviv opilane end
registreerima, saates kooli sekretarile vastava sooviavalduse e-kirja teel voi tehes vastava
sooviavalduse telefoni kaudu. Narva Kesklinna Gumnaasiurni opi lased registreerivad
klassijuhataja juures. Sisseastumistest viiakse labi ajavahemikul maist kuni juunini.
Erandkorras voib direktori otsusel sooritada testi ka muul ajaJ. Info sisseastumistesti
labiviimise kuupaeva ja toimumiskoha kohta avaldatakse hiljemalt 2. mail kooli
veebilehekuljel.
.
(5) Test viiakse labi kooli ruumides, sooritamiseks antav aeg on kuni 120 minutit. Testi
sooritamiseks peab kaasas olema isikut toendav dokument. kirjutusvahend ning taskuarvuti.
Teiste abivahendite kasutamine ei ole lubatud.
(6) 10. klassi voetakse opilased, kes on sooritanud sisseastumistesti vahernalt 50% uldisest
punktide arvust (sh testi osa eesti keeles peab ka olema edukalt sooritatud) ja kellel on
pohikooli loputunnistuse hinded on vahernalt rahuldavad. Kui soovijaid on rohkem, kui vabu
kohti, siis voetakse opilased pingerea aJusel.
(7) 10. klassi vastu vcetud isikute nimekiri kinnitatakse augusti lepus. Tapsern info
tulemuste kohta on kattesaadav kooli kantseleis.

§ 8. Opilaste 11.-12. klassi vastuvotu tingimused
(1) Vastuvott gumnaasiumiastrne 11.-12. klassi toimub vabade kohtade olemasolul.
(2) Vastuvotrnise aluseks on labitud oppekava tulemuste hindamine: koik kursusehinded
vahernalt rahuldavad , labitud kursuste arv (sh eesti keeles), ilma mojuva pohjuseta
puudumiste arv mitte rohkem kui 15.
(3) 11.-12. klassi vastuvotrniseks esitab kooli oppima asumise soovi avaldanud isik kooli
sekretarile kirjaliku taotluse, millele lisab:
I) sisseastuja sunnitunnistuse voi -toendi ja isikut toendava dokumendi selle olemasolu l
ametlikult kinnitatud arakirja voi valjavotte ;
2) ametlikult kinnitatud valjavotte opilase tervisekaardist selle olemasolul;
3) sisseastuja pohihariduse omandamist toendava dokumendi ametlikult kinnitatud arakirja;
4) ametlikult kinnitatud valjavotte opilasraamatust:
5) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus voi opinguraamat jook sva
oppeaasta kohta, kui taotlus esitatakse parast oppeperioodi loppu;
6) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus voi opinguraamat ning
hinnetelehe jooksvate kursuste hinnetega. kui taotlus esitatakse oppetrirnestri kestel.
(4) 11.-12. klassi vastuvotrniseks voib kooli oppirna asumise soovi avaldanud isik esitada
kooli sekretarile digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse, siis ei pea taotlusele lisama enda isikut
toendavat dokumenti .
(5) AmetJikult kinnitatud arakirjad vormistab kooli sekretar esitatud originaaldokumentide
a/usel vastavalt haldusmenetluse seaduses § 24 satestatud nouete!e ja tingimustele.

§ 9. Opilase vastuvOtmisest voi selJest keeldumi sest teavitamise kord
(1) Opilane arvatakse kooli opila ste nimekirja direktori kaskkirjaga.
(2) Informatsiooni opilaste vastuvotrnise kohta saab naha gOmnaasiumi esimesel korrusel
asuval infostend il opilaste nimek irjades. Erandkorras teavitatakse taotlejat individuaalselt.
(3) Narva Kesklinna Gurnnaasiumi mitte vastuvoetud isikuid teavit atakse viie toopaeva
joo ksul parast vastava otsuse tegemi st.

§ 10. Otsuste vaidlu stamine
Kaesoleva korra alusel tehtud otsuste vaidlustarnine toim ub vastavalt haldusmen etluse
seaduses satestatud tingimustele ja korrale .

§ 11. Vastuvotu tingimu ste ja korra muutmin e
( 1) Narva Kesklinna Gumnaasiurni vastuvotu tingimu sed j a kord vaada takse Ole igal
cp peaastal kooli direktori poolt.
(2) Kooli vastuvotu tingimused j a korra eelnou valmistab ette kooli direktor.
(3) Kooli vastuvotu tingimusija korda ei tohi muuta teadmi stej a oskuste hindamise korraja
vastuvotu tingimuste osas 1. martsist jargrnise c ppeaasta alguseni, valja arva tud juh ul, kui
muutmin e on vajalik vastuvotu tingimuste ja kO ITa seadusega voi selle alusel antud
maarusega kcoskoll a viimiseks.

§ 12. Rakendussatted
(1) Tunnistada kehtetuks Na rva Linnavalitsuse 2 1.02.20 18. a maarus nr 7 "Narva
Kesklinna Gumn aasiurni vast uvotu tingimu sed j a kord " ,
(2) Maarus jo ustub seadusega satestatud korras.
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