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NARVA LINNAVALITSUS
MAARUS
Narva

09.03.2011 nr251

Narva Kesklinna Giimnaasiumi vastuvotu tingimused ja kord

Maarus kehtestatakse pohikooli- ja gUmnaasiumiseaduse § 27 loike 5, haridus- ja
teadusministri 19. augusti 2010. a maaruse nr 43 "Opilase kooli vastuvotmise Uldised
tingimused ja kord ning koolist valjaarvamise kord" § 2 lOike 1 ja Narva Linnavolikogu
10.02.2011 maaruse nr 2 "Pohikooli- ja gUmnaasiumiseadusega kooli pidaja padevusse
antud Ulesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele" § 1 loike 2 alusel.

§ I. Reguleerimisala
(1) Antud tingimustega satestatakse opilaste kooli vastuvotmine.
(2) Isiku kooli vastuvotmise otsustab kooli direktor vastavalt kooli vastuvotu korrale.

§ 2.0piIaste 1. klassi vastuvotu tingimused
(1) Vene oppekeelega esimesse klassi voetakse peamiselt vastu elukohajargsed opilased,

teised opilased astuvad sisse vabade kohtade olemasolu korral.
(2) Eesti keele kUmblusklassid komplekteeritakse olenemata mikrorajoonist, kus laps elab.
(3) Esimesse klassi dokumentide ja taotluste vastuvotmine toimub 15.03.-31.08.
(4) Avaldused, mis esitatakse viimasel paeval enne oppeaasta algust ja oppeaasta
esimestel paevadel, vaadatakse labi individuaalselt ja avaldajat inforrneeritakse
taotl usepaeval.
(5) Opilased arvatakse l.klassi opilaste hulka direktori kaskkirja alusel kuni 31.augustini;
vabadele
kohtadele - kuni 05. septembrini (igal aastal).
(6) Inforrnatsiooni opilaste vastuvotmise ja vastuvotmisest keeldumise kohta saab
naha gUmnaasiumi kodulehekUljel internetis ja gUmnaasiumi esimesel korrusel asuvalt
infostendilt opilaste nimekirjadest.

§ 3.0pilaste 10. klassi vastuvotu tingimused
(1) 10.klassi voetakse vastu isikuid, kellel on pohiharidus voi valisriigi vastav haridustase

pohikooli
loputunnistuse ja sisseastumistesti alusel.
(2) Sisseastumistest koostatakse ja hinnatakse direktori kaskkirjaga kinnitatud komisjoni
poolt. Sisseastumistest loetakse sooritatuks, kui saadud on vahemalt 20 % U1disest
punktide arvust.
(3) Akadeemiline sisseastumistest viiakse labi ~iavahemikul 20.mai-5. juuli. Testi edukalt
sooritanud opilaste nimekiri kinnitatakse direktori kaskkirjaga hiljemalt 10. juuliks.
Direktori otsusel voib erandkorras testi labi viia ka muul ajal. 10. klassi vastuvoetud
isikute nimekiri kinnitatakse direktori kiiskkirjaga 31. augustiks.
(4) 10. klassi dokumentide vastuvott algab alates 20. juunist.

(5) Sisseastumistesti
sooritamisest vabastatakse opilased,
kes
on
oliimpiaadide
voistluste voitjad ja auhinnasaajad ja opilased, kelle 9. klassi keskmine aastahinne oli
vahemalt 4,5 balli voi kelle loputunnistuse keskmine hinne oli vahemalt 4,5 balli.
(6) Nimekirjadesse votmine toimub sisseastumistesti tulemuste pohjal konkursi korras
testi kirjutanute vahel (20 % ja rohkem punkti) ja vastavalt vabade kohtade olemasolule.
(7) Opilase iiIemineku korral iihest koolist voi giimnaasiumist teise tuleb esitada jargmised
dokumendid:
1) isiklik avaldus;
2) pohikooli loputunnistus;
3) valjavote opilasraamatust voi klassitunnistus;
4) vajaduse korral jooksvate hinnete valjavote;
5) opilase tervise kaart.

§ 4. Taotlus isiku kooli vastuvotmiseks
(1) Kooli vastuvotmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja), piiratud teovoimega sisseastuja
puhul tema seaduslik esindaja kirjaliku taotluse (Iisad 1-6), millele Iisab:
1) sisseastuja isikut toendava dokumendi (selle puudumisel siinnitunnistuse) ametlikult
kinnitatud
arakiIja;
2) kui taotluse esitab sisseastuja seaduslik esindaja, siis esindaja isikut toendava
dokumendi
ametlikult kinnitatud arakirja;
3) sisseastuja tervisekaardi selle olemasolul;
4) giimnaasiumiastmele vastuvotmisel sisseastuja pohihariduse voi sellele vastava
valisriigi
haridustaseme omandamist toendava dokumendi ametlikult kinnitatud arakirja;
5) opilase iihest koolist teise iileminekul § 3 loikes 1 nimetatud dokumendid voi nende
ametlikult
kinnitatud arakirjad;
6) sisseastuja foto (3 x 4) opilaspiletijaoks.
7) 1-12 klassi opilast, kes ajutiselt omandab valisriigi oppeasutuses sama taseme
haridust, ei arvata nominaalse oppeaja jooksul kooli opilaste nimekir:jast valja, kui
opilane voi tema seaduslik esindaja esitab hiljemalt 30.juuniks kooli direktorile taotluse
opilase kooli opilaste nimekirja jatmiseks jargmistel oppeaastaI.

§ 5. Rakendussatted
(1) Narva Kesklinna Giimnaasiumi vastuvotu tingimused ja kord vaadatakse iile igal
oppeaastal kooli direktori poolt voi kui korra muutmist tingib muudatus
seadusandluses.
(2) Tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavalitsuse 28.01.2010 miiarus or 134 "Narva
Kesklinna Giimnaasiumi vastuvotu tingimused ja kord".
(3) Maarus joustub ~4.03.2011. a.
I
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TAOTLUS

l.klassi
Palun minu laps
(ees- ja perekonnanimi)

_

kanda sisse J. klassi opilaste nimekirja.
Kuni kaesoleva ajani oli ta
(kodune/lasteaias nr... Ileus koolis oppis)

ISIKUANDMED:
Siinniaeg

Siinnikoht

_

Isikukood
Kodune keeI

Kodakondsus
Rahvastikuregistri jargne aadress
Tegelik elukoht

_
_
_

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

Kodune telefon-----

Isa nimi
----------------------------Kontakttelefon, e-mail*
_

Emanimi' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kontakttelefon, e-mail*
_
Eestkostja nimi

_

Kontakttelefon, e-mail'--

_

*Andmeid vajatakse opilasraamatu ja klassipaeviku taitmiseks ning opilaspileti
valjastamiseks. Olen vastuvotu tingimuste- ja kooli kodukorraga tutvunud.

Taotleja ees- j a perekonnanimi
Kuupaev

_

Allkiri

Taotlusele on Iisatud:
1. 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 opilaspileti jaoks suurusega 3 x 4cm.
5. Muud:
.__~_
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TAOTLUS
2.-9. klassi
Palun minu laps

,-----_ _--::_ _---:---,-,--
(ees-ja perekonnanimi)
---;;---;-:--:--_--;
kooli _ _ klassi. Seni oppis ta
(kooli nimetus)
Oppekeel
_ 1. k1assi astumise aasta - - - - 

vastu votta Teie
_

ISIKUANDMED:
Sunniaeg

Sunnikoht

Isikukood

_

Kodune keel

Kodakondsus.

_

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. Olen vastuvotu tingimuste- ja kooli kodukorraga tutvunud.

Taotleja ees- ja perekonnanimi
Kuupaev

_

Allkiri

Taotlusele on Iisatud:
1. Sisseastuja isikut tOendava dokumendi ametlikult kinnitatud arakiri (kinnitatakse
kohapeal);
2.Sisseastuja seadusliku esindaja isikut toendava dokumendi ametlikult kinnitatud
arakiri (kinnitatakse
kohapeal);
3.Valjavote opilasraamatust;
4.Jooksva oppeveerandi hinneteleht (saabumisel oppeveerandi kestel);
5.Kooli direktori (juhataja) allki~ja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistus, millele on
kantud jooksval
oppeaastallopetatud oppeveerandite hinded (saabumisel uue oppeveerandi algul);
6.Lopetatud klassi tunnistus (saabumisel suvekuudel);
7.Sisseastuja tervisekaart selle olemasolul;
8.Foto opilaspileti jaoks suurusega 3 x 4cm.
9.Muud:
_
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TAOTLUS
10. -12. Idassi
Palun mind

---------_.

vastu votta teie kooli
Seni oppisin

(ees-ja perekonnanimi)
klassi,

_

Oppekeel

(kooli nimetus)

_

A-voorkeel
(alates 3. Idassist voi varem)

---------

ISIKUANDMED:
Siinniaeg

1. klassi astumise aasta - - - - - B-voorkeel

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

Siinnikoht

Kodakondsus

Isikukood

_

Kodune keel

_

Rahvastikuregistri jargne aadress

_

Tegelik elukoht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Kodune telefoD
Isa nimi

_

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

Kontakttelefon, e-mail*

Ema nimi

_

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

Kontakttelefon, e-mail*

_

Eestkostja nimi
Kontakttelefon, e-ma=ilO-*

_

*Andmeid vajatakse opilasraamatu ja klassipaeviku taitmiseks ning opilaspileti
valjastamiseks. Olen vastuvotu tingimuste- ja kooli kodukorraga tutvunud.

Taotleja ees-ja perekonnanimi
Kuupaev

.Allkiri

_

Taotlusele on lisatud:
I.Sisseastuja isikut toendava dokumendi ametlikult kinnitatud arakiri (kinnitatakse
kohapeal);
2.Sisseastuja seadusliku esindaja isikut toendava dokumendi ametlikuIt kinnitatud arakiri
(kinnitatakse kohapeal);
3.Valjavote opilasraamatust;
4.Jooksva oppeveerandi hinneteleht (saabumisel oppeveerandi kestel);
5.Kooli direktori (iuhataja) allki~ja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistus, millele on
kantud jooksval
oppeaastallopetatud oppeveerandite hinded (saabumisel uue oppeveerandi algul);
6.Lopetatud klassi tunnistus (saabumisel suvekuudel);
7.Sisseastuja tervisekaart selle olemasolul;
8.Foto opilaspileti jaoks suurusega 3 x 4cm.
9Muud
_

