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Narva Taiskasvanute Kooli vastuvotu tingimused ja kord

§ 1. UIdsatted
(1) Antud korraga satestatakse Narva Taiskasvanute KooH vastuvotu tingimused ja kord,
sealhulgas teadmiste, oskuste ja vilumuste hindamise kord giimnaasiumi (10.-12. klass)
vastuvotmisel, haridus-ja teadusministri 19.08.2010 maaruses or 43 "Opilase kooli vastuvotmise
iildised tingimused ja kord ning koolist valjaarvamise kord" reguleerimata kiisimused.
(2) Kord satestab 7.-12. klasside opilaste vastuvotmise tingimused mittestatsionaarsele
oppevormile.
§ 2. Kooli vastuvotmine
(1) Vastuvotmist 3. kooliastmele voib taotleda iga isik, kes on 1. oktoobriks saanud voi saavad
17aastaseks, kelle puhul seadusega pole satestatud piirangut pohihariduse omandamiseks.
(2) GUmnaasiumiastmele vastuvotmist voib taotleda pohihariduse voi sellele vastava valisriigi
haridustaseme omandanud isik. GUmnaasiumiastmele vastuvotmisel vanuselisi piiranguid ei
ole.
(3) Isiku kooH vastuvotmise otsustab kooH direktor vastavalt kaesolevale maarusele.
§ 3. Opilaste vastuvott kolmanda astme pohikooli klassidesse
(1) Pohikooli klassidesse vastuvotmiseks tuleb esitada
1) kirjalik taotlus (lisa I), mis on avaldatud kooH veebilehel;
2) sisseastuja isikut tOendava dokumendi (selle puudumisel sUnnitunnistuse) ametlikult kinnitatud
arakiri;
3) ametlikult kinnitatud valjavote opilasraamatust;
4) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse voi opinguraamatu jooksva
oppeaasta kohta, kui opilane teeb vastuvotu taotluse parast oppeperioodi loppu;
5) kooli direktori allkirja ja kool pitseriga kinnitatud klassitunnistuse voi opinguraamatu ning
hinnetelehe jooksva oppeveerandi voi kursuse hinnetega, kui opilane taotleb vastuvottu
oppeveerandi kestel.
6) opilaspileti vormistamiseks foto suurusega 3x4 em.
§ 4. Opilaste vastuvott giimnaasiumiastme 10. klassi
(1) Vastuvotmist voib taotleda pohihariduse omandanud voi sellele vastava valisriigi haridustaseme
omandanud isik olenemata tema rahvastikuregistrijargsest elukohast.
(2) Sisseastumise taotluse saab isik esitada oppeaastajooksul.
(3) Kirjaliku taotluse esitab isik, kes soovib astuda 10. klassi. Taotluse vorm on avaldatud kooli
veebilehel. Kirjalikule taotlusele tuleb lisada:
1) sisseastuja isikut tOendava dokumendi (selle puudumisel sUnnitunnistuse) ametlikult kinnitatud
arakiri;
2) sisseastuja pohihariduse voi sellele vastava valisriigi haridustaseme omandamist toendava
dokumendi ametlikult kinnitatud arakiri;
3) foto opilaspileti jaoks suurusega 3 x 4 em.
(4) Ametlikult kinnitatud arakirjad vormistab kooli sekretlir esitatud originaaldokumentide alusel.
(5) 10. klassi voetakse vastu opilasi sisseastumistesti aluseillihtudes opilaskohtade arvust koolis.
(6) Sisseastumiseks on vaja sooritada akadeemiline test, mille sooritamine toimub kooH
juhtkonnaga kooskolastatud ajal.

(7) Test viiakse Hibi kooli ruumides, sooritamiseks antav aeg on kuni 45 minutit. Testi
sooritamiseks peab kaasa olema isikut toendav dokument ning kirjutusvahend. Abivahendite
kasutamine ei ole lubatud.
(8) 10. klassi voetakse opilased, kes on sooritanud akadeemilise testi jaatavalt. Akadeemilise testi
vorrni ja sisu kinnitab kooli direktor.
(9) Akadeemilise testi tulemuste inforrnatsioon on kattesaadav kooli kantseleist kahe paeva parast
akadeemilise testi sooritamist.
(10) 10. klassidesse voetakse vastu opilasi, kes katkestasid opinguid erinevatel pohjustel oppeaasta
jooksul Uldhariduslikes paevakoolides, kutseoppeasutustes ja teistes Eesti Vabariigi oppeasutustes
voi valisriigis. Vastuvotmise aluseks on labitud oppekava tulemuste hindamine.
§ 5. Opilaste vastuvott giimnaasiumiastme 11.-12. klassi
(1) Vastuvott toimub vabade kohtade olemasolul.
(2) 11.-12. klassi voetakse vastu opilasi, kes katkestasid opinguid erinevatel pohjustel
Uldhariduslikes paevakoolides, kutseoppeasutustes ja teistes Eesti Vabariigi oppeasutustes voi
valisriigis.Vastuvotmise aluseks on labitud oppekava tulemuste hindamine.
(3) Sisseastumisel tuleb esitada kirjalik taotlus, millele on lisatud:
1) sisseastuja isikut toendava dokumendi (selle puudumisel sUnnitunnistuse) ametlikult kinnitatud
arakiri;
2) sisseastuja pohihariduse voi sellele vastava valisriigi haridustaseme omandamist toendava
dokumendi ametlikult kinnitatud arakiri;
3) foto opilaspileti jaoks suurusega 3 x 4 em.
4) ametlikult kinnitatud valjavote opilasraamatust;
5) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse voi opinguraamatu jooksva
oppeaasta kohta, kui opilane teeb vastuvotu taotluse parast oppeperioodi loppu;
6) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse voi opinguraamatu ning
hinnetelehe jooksva oppeveerandi voi kursuse hinnetega, kui opilane taotleb vastuvottu
oppeveerandi kesteI.
(4) Oppenoukogu otsustab, millises klassis jatkab opinguid kutseoppeasutuse pooleli jatnud opilane
ning millises klassis jatkab opinguid valisriigist tulnud opilane.
§ 6. Vastuvott eksterni oppevormile
(1) Isikud, kes soovivad kooli ekstemina lopetada, esitavad kooli direktorile kirjaliku taotluse ja
isikut ning haridust tOendavate dokumentide kinnitatud arakirjad.
§ 7. Opilase vastuvotmisest voi sellest keeldumisest teavitamise kord
(I) Opilane arvatakse kooli direktori kaskkirjaga.
(2) 10.klassi taotluse avaldajat inforrneeritakse suulises vorrnis kooli vastuvotmise voi
vastuvotmisest keeldumise kohta kahe paeva parast akadeemilise testi sooritamist.
(3) Oppenoukogu votab vastu otsuse opinguid kutseoppeasutuse pooleli jatnud opilase ja valisriigist
tulnud opilase vastuvotmise kohta. Taotluse avaldajat inforrneeritakse vastuvotmise voi
vastuvotmisest keeldumise kohta (telefoni teel voi intemeti kaudu) oppenoukogu koosolekule
jargneval t50paeval.
§ 8. Otsuste vaidlustamine
(1) Kaesoleva korra alusel tehtud otsuste vaidlustamine toimub vastavalt haldusmenetluse seaduses
satestatud korras.
§ 9. Vastuvotu tingimuste ja korra muutmine
(1) Narva Taiskasvanute Kooli vastuvotu tingimused ja kord vaadatakse Ule igal oppeaastal kooli
direktori poolt voi kui korra muutmist tingib muudatus seadusandluses.

§ 10. Rakendussatted
(1) Tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavalitsuse 28.01.2010 miiarus nr 135 "Narva
Tiiiskasvanute Kooli vastuvotu tingimused ja kord".
(2) Miiiirus joustub 14.03.2011. a.
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