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MAARUS
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09.03.2011 nr 247

Narva Eesti Giimnaasiumi vastuvotu tingimused ja kord

Maarus kehtestatakse pohikooli- ja gilmnaasiumiseaduse § 27 loike 5, haridus- ja teadusministri
19. augusti 20 I O. a maaruse nr 43 "Opilase kooli vastuvotmise i.ildised tingimused ja kord ning
koolist valjaarvamise kord" § 2 loike I ja Narva Linnavolikogu 10.02.20 II maaruse nr 2
"Pohikooli- ja giimnaasiumiseadusega kooli pidaja padevusse antud i.ilesannete lahendamise
delegeerimine Narva Linnavalitsusele" § I loike 2 aluseI.

§ 1. Reguleerimisala
(I) Antud korraga satestatakse opilaste Narva Eesti Gilmnaasiumi (edaspidi kool) vastuvotmise
tingimused ja kord.

§ 2. Kooli vastuvotukord
(I) Jooksva aasta 15. martsist algab taotluste (lisa I) vastuvotmine lastevanematelt (seaduslikelt
esindajatelt), kelle lapsed astuvad esimesse klassi. Taotluste vastuvotmine kestab kuni 31.
augustini.

(2) Jooksva aasta 15. aprilliks moodustab koolidirektor oma kaskkirjaga jooksva aasta
vastuvotukomisjoni, mille t55korra maarab direktor. Vastuvotukomisjoni i.ilesandeks on
registreerida koik esitatud taotlused ja vestelda lapsevanematega tegemaks neile selgeks koik kooli
oppekeelest tulenevad voimalikud probleemid ja oppet55ga seotud raskused, kui lapse kodune keel
erineb kooli t55keelest.
(3) Kui esimesse klassi astuda soovijaid on rohkem, kui vabu kohti, siis voetakse koik taotlused
vastu ja lahendatakse tekkinud olukord korgemalseisva asutusega.
(4) Juhul, kui lapsevanem voi lapse seaduslik esindaja loobub vabatahtlikult lapsele eraldatud
kohast esimeses klassis e1ukohajargses koolis, voib selle koha saada laps, kes soovib koolis
oppida, kuid kclIe jaoks Narva Eesti Gilmnaasium ei ole elukohajargne kool voi, kes ei ole veeI
koolikohustuslikus eas, kuid on saanud noustamiskomisjonilt loa kooli tulIa.
(5) Kui avaldusi esimesse klassi astuda on vahem kui riigi poolt kehtestatud piirnorm ette naeb,
voetakse kooli vastu ka selliseid opilasi, kelle jaoks Narva Eesti Gilmnaasium ei ole elukohajargne
kool voi kes ei ole veel koolikohustuslikus eas, kuid on saanud noustamiskomisjonilt loa kooli
tulIa.
(6) Jooksva aasta 15. jaanuariks moodustab kooli direktor komisjoni 10. klassi opilaste
vastuvotuks. Kaskkirjaga kinnitab direktor komisjoni koosseisu ja t55korra.

(7) 100ksva aasta I. veebruariks tOotab vastuvotukomisjon valja 10. kJassi vastuvotutingimused,
millised kinnitatakse direktori poolt. Vastuvotutingimused avaldatakse l.martsiks kooJi
kodulehekUljel ja kooli teadetetahvlil.
(8) GUmnaasiumiastmele vastuvotmisel kohaldatavas vastuvotukorras ei tohi muudatusi kehtestada
I. martsist jargmise oppeaasta alguseni.
(9) GUmnaasiumi IO.klassi taotluste (lisa 3) esitamine toimub alates 20.juunist. Opilaste vastuvott
gUmnaasiumi teostatakse vastuvotutesti tulemuste alusel. Vastuvotutesti tingimused ja korra ning
vastuvotutesti koostamise ja hindamise korra kehtestab kooli direktor oma kaskkirjaga.
(10) Test viiakse labi ajavahemikul 20. mai - 5. juuli. Testi edukalt sooritanud opilaste nimekiri
kinnitatakse direktori kaskkirjaga hiljemalt 10.juuliks. Testide toimumise konkreetne aeg
tapsustatakse igal oppeaastal eraldi kaskkirjaga. Tapsem info tulemuste kohta on kattesaadav alates
nimetatud kuupaevast kooli oppealajuhataja, direktori voi direktorit asendava opetaja kaest.
(11) Otsus gUmnaasiumi vastuvotmise kohta voetakse vastu ja tehakse opilasele teatavaks
eelistatavalt kirjalikus vormis hiljemalt 2 nadala jooksul peale vastuvotutesti sooritamist.
10. klassi vastuvoetud isikute nimekiri kinnitatakse direktori kaskkirjaga 31.augustiks.
(12) Andmed 10. klassi komplekteerimise kohta ja vabade kohtade olemasolust esitab kool
analUUsiks Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale.

§ 3. Taotlus isiku kooli vastuvotmiseks
(1) Kooli vastuvotmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja), piiratud teovoimega sisseastuja puhul
tema seaduslik esindaja kirjaliku taotluse (lisa 2, lisa 4) kahes eksemplaris, millele Iisab:
I) sisseastuja isikut tOendava dokumendi (selle puudumisel sUnnitunnistuse) ametlikult kinnitatud
arakirja;
2) kui taotluse esitab sisseastuja seaduslik esindaja, siis esindaja isikut tOendava dokumendi
ametlikult kinnitatud arakirja;
3) sisseastuja tervisekaardi selle olemasolul;
4) gUmnaasiumiastmele vastuvotmisel sisseastuja pohihariduse voi sellele vastava valisriigi
haridustaseme omandamist tOendava dokumendi ametlikult kinnitatud arakirja.
5) opilase foto (3 x 4) opilaspileti jaoks
(2) Valisriigi oppeasutusest tulnud opilase puhul tuleb kaesoleva paragrahvi lOike 1 punktis 4
nimetatud dokumentide asemel taotlusele Iisada sisseastuja poolt valisriigi oppeasutuses
omandatud haridust tOendav dokument voi selle ametlikult kinnitatud arakiri.

§ 4. Kooli vastuvotu korra uuendamine
(1) Kooli vastuvotmise tingimused ja kord vaadatakse labi igal oppeaastaI. Vajaduse korral viiakse
muudatused sisse kooskolas kehtiva seadusandlusega mitte hiljem kui I. martsiI. Erandiks voib
olla ainult asjaolu, kui hilisem muutmine on vajalik viimaks vastuvotu tingimusi ja korda
kooskolla seadusega voi selle alusel antud maarusega.

(2) GUmnaasiumiastme vastuvotukomisjoni koosseisu, vastuvotu tingimused ja vastuvotutesti
Hibiviimise tingimused ja korra kehtestab kooli direktor igal oppeaastal uuesti.

§ 5. Rakendussatted
(l)Tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavalitsuse 28.01.2010 maarus nr 128 "Narva Eesti
GUmnaasiumi vastuvotu tingimused ja kord".
(2) Maarus joustub 14.03.2011. a.

Tarmo Tammiste
linnapea

Ants Liimets
linnasekretar

Narva Eesti Giimnaasiumi vastuvotu tingimused ja kord
LISA I

TAOTLUS
I. klassi
Palun minu laps

_
(ees- ja perekonnanimi)

kanda sisse I. klassi opilaste nimekirja.
Kuni kaesoleva ajani oli ta

_
(kodune/lasteaias nr... .!miIlises koolis oppis)

ISIKUANDl\IED
Siinniaeg

Siinnikoht

Kodakondsus

lsikukood

Kodune keel

_

------------------

Rahvastikuregistri jiirgne aadress

_

Tegelik elukoht

Kodune telefon

_

Isa nimi

_

Kontakttelefon, e-mail'"

_

Ema nimi
Kontakttelefon, e-mail'"

_

Eestkostja nimi

_

Kontakttelefon, e-mail'"

_

'"Andmeid vajatakse opilasraamatu ja klassipaeviku taitmiseks ning opilaspileti valjastamiseks.

Taotleja ees- ja perekonnanimi
Kuupaev

_

Allkiri

_

Taotiusele on lisatud:
I.

Sisseastuja isikut toendava dokumendi ametlikult kinnitatud arakiri (kinnitatakse kohapeal);

2. Sisseastuja seadusliku esindaja isikut toendava dokumendi ametlikult kinnitatud arakiri
(kinnitatakse kohapeal);
3.

Sisseastuja tervisekaart selle olemasolul;

4.

Foto ori1aspileti jaoks suurusega 3x4 em

5. Muud

_

Narva Eesti Giimnaasiumi vastuvotu tingimused ja kord
LISA 2

TAOTLUS
2. -9. klassi

Palun minu laps

vastu votta Teie
(ees- ja perekonnanimi)

kooli

klassi.
_

Kuni kaesoleva ajani oppis ta
(kooli nimi)
_
1. klassi astumise aasta

Lapseoppekeel

_

ISIKUANDMED

Siinniaeg

Siinnikoht

Kodakondsus
Rahvastikuregistri jargne aadress

Isikukood

_

Kodune keel - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

Tegelik elukoht

Kodune telefon

_

Isa nimi

_

Kontakttelefon, e-mail*

__

Ema nimi

_

Kontakttelefon, e-mail*

----------------------------------------------------------

Eestkostja nimi

_

Kontakttelefon, e-mail*

__

*Andmeid vajatakse opilasraamatu ja klassipaeviku taitmiseks ning opilaspileti valjastamiseks.

Taotleja ees- ja perekonnanimi

_
__

Kuupaev

Allkiri

_

Taotlusele on lisatud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sisseastuja isikut toendava dokumendi ametlikult kinnitatud arakiri (kinnitatakse kohapeal);
Sisseastuja seadusliku esindaja isikut toendava dokumendi ametlikult kinnitatud arakiri
(kinnitatakse kohapeal);
Sisseastuja tervisekaart selle olemasolul;
Foto opilaspileti jaoks suurusega 3x4 em
Valjavote opilasraamatust;
100ksva oppeveerandi hinneteleht (saabumisel oppeveerandi jooksul);
Kooli direktori allkirjaja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistus, millele on kantudjooksval
oppeaastallopetatud oppeveerandite hinded (saabumisel uue oppeveerandi algul);
Lopetatud klassi tunnistus (saabumisel suvekuudel);
Muud,
_

Narva Eesti Glimnaasiumi vastuvotu tingimused ja kord
LISA 3

TAOTLUS
10. klassi

Palun mind -----------:------:-------:----:------=-----:----------- vastu votta Teie
(ees- ja perekonnanimi)
kooli 10. klassi.
Kuni kaesoleva ajani oppisin
Oppekeel
A-voorkeel

_
___
(alates 3. klassist voi varem)

_
(kooli nimi)
1. klassi astumise aasta - - - - - - - - - - - - 
B-voorkeel

_
(alates 6. klassist voi varem)

ISIKUANDMED

Slinniaeg - - - - - - - - Slinnikoht - - - - - - - - - Isikukood - - - - - - - - - Kodakondsus

Kodune keel

_

Rahvastikuregistri jargne aadress

_

Tegelik elukoht

Kodune telefon

Isa nimi

_

_

Kontakttelefon, e-mail*

_

Ema nimi

_

Kontakttelefon, e-mail*

_

Eestkostja nimi

_

Kontakttelefon, e-mail*

_

*Andmeid vajatakse opilasraamatu ja klassipaeviku taitmiseks ning opilaspi leti valjastamiseks.
Olen nous minu isiklike andmete (nimi ja perekonnanimi) avaldamisega edukalt sisseastumise testi
sooritanud opilaste nimekirjas kooli veebilehekliljeI.
Taotleja ees- ja perekonnanimi
Kuupaev

_

Allkiri

----------

Taotlusele on lisatud:
I.
2.
3.
4.
5.

Sisseastuja isikut toendava dokumendi ametlikult kinnitatud arakiri (kinnitatakse kohapeal);
Pohikooli I6putunnistuse voi selle analoogi kinnitatud koopia (kinnitatakse kohapeal);
Sisseastuja tervisekaart selle olemasolul;
Foto opilaspileti jaoks suurusega 3x4 em
Muud

_

Narva Eesti Gtimnaasiumi vastuvotu tingimused ja kord
LISA 4

TAOTLUS
11. -12. klassi

Palun mind
kooli

---,---_-,_ _---,------,--
(ees- ja perekonnanimi)

vastu votta Teie

k1assi.

Kuni kaesoleva ajani oppisin
Oppekee1
A-voorkeel

_
_

_
(alates 3. klassist voi varem)
ISIKUANDMED

(kooli nimi)
1. klassi astumise aasta

_

B-voorkeel - - - - - - - - - - - - - - - - - (alates 6. klassist voi varem)

Stinniaeg - - - - - - - - - Stinnikoht - - - - - - - - - Isikukood - - - - - - - - - Kodakondsus

Kodune keel

_

Rahvastikuregistri jargne aadress

_

Tegelik elukoht

Kodune telefon

Isa nimi

_

_

Kontakttelefon, e-mail*

_

Ema nimi

_

Kontakttelefon, e-mail* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Eestkostja nimi

_

Kontakttelefon, e-mail*

_

*Andmeid vajatakse opilasraamatu ja klassipaeviku taitmiseks ning opilaspileti valjastamiseks.

Taotleja ees- ja perekonnanimi
Kuupaev

__
_

Allkiri

----------

Taotluse1e on lisatud:
1.
2.
3.
4.
5.

Sisseastuja isikut tOendava dokumendi ametlikult kinnitatud arakiri (kinnitatakse kohapeal);
Sisseastuja tervisekaart selle olemasolul;
Foto opilaspileti jaoks suurusega 3x4 em
Valjavote opilasraamatust;
Koo1i direktori allkirjaja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistus, millele on kantudjooksval
oppeaastallopetatud oppeveerandite hinded (saabumisel uue oppeveerandi algu1);
6. Muud
_

