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Kehtestatud direktori 28. veebruari 2019 

käskkirjaga nr  1-3715 

 

Tarvastu Gümnaasiumi vastuvõtmise ja väljaarvamise kord 

Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5  ja § 28 lõike 4 ning haridus- 

ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja 

kord ning koolist väljaarvamise kord“ alusel. 

 

 

Üldsätted  

1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, 

kellele Tarvastu Gümnaasium (edaspidi kool) on elukohajärgne kool. 

1.2. Vabade õppekohtade olemasolul võetakse vastu õpilane, kelle elukohajärgseks kooliks on 

teine Viljandi valla kool. 

1.3. Teise valla või linna rahvastikuregistrisse kantud õpilasi võetakse vastu kooli vabade 

kohtade olemasolul. 

1.4. Mittestatsionaarsesse õppesse võetakse vastu 17-aastased ja vanemad isikud. 

 

1. klassi vastuvõtt 

2.1. 1. klassi võetakse vastu lapsi, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsme 

aastaseks.  

2.2. Koolikohustuslikust east noorema lapse (6-aastase) kooli vastuvõtmist võib vanem taotleda 

juhul, kui kooliväline nõustamismeeskond on hinnanud lapse koolivalmidust, sh sotsiaalset 

küpsust  ja soovitanud kooli õppima asumist. Vanem teavitab lapse  õppima asumise soovist 

kooli enne käimasoleva aasta 1. juunit. 

2.3. Lapse 1. klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja kooli 

kodulehel avaldatud blanketil avalduse kooli direktori nimele. 

2.4. Avalduste ja dokumentide vastuvõtt toimub kooli kantseleis.  

2.5. Digitaalselt allkirjastatud avaldus saata aadressile kool@tarvastu.vil.ee ning 

lisadokumentide vastuvõtt toimub kokkulepitud ajal.  

2.6. Dokumentidest on võimalik teha koopiaid kohapeal. 

2.7. Täpsed kuupäevad avalduse vastuvõtmiseks avaldatakse kooli veebilehel. 

2.8. Avaldusele lisatakse: 

2.8.1. õpilase isikut tõendava dokumendi või selle puudumisel sünnitunnistuse koopia;  

2.8.2. vanema isikut tõendava dokumendi koopia;  

2.8.3. koolieelsest lasteasutusest tulnud lapsel koolivalmiduskaart; 

2.8.4. tervisekaart (väljastab perearst); 

2.8.5. dokumendifoto õpilaspileti väljastamiseks. 

2.9. 1. klassi nimekirja kinnitab kooli direktor hiljemalt 30. augustil. 

 

10. klassi vastuvõtt 

3.1. 10. klassi võetakse õpilased, kes on omandanud põhihariduse või sellele vastava välisriigis 

omandatud hariduse. 

https://www.saue.edu.ee/sites/saue.edu.ee/files/sg_kk_vastuvotmine_valjaarvamine.pdf#page=3
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3.2. Tarvastu Gümnaasiumisse astujatega viiakse läbi vestlus.  

3.3. 10.  klassi kandideerimiseks esitab õpilane kooli kodulehel avaldatud blanketil avalduse 

kooli direktori nimele.  

3.4. Avalduste ja dokumentide vastuvõtt toimub kooli kantseleis juunikuus, täiendav vastuvõtt 

toimub augustis.  

3.5. Digitaalselt allkirjastatud avaldus saata aadressile kool@tarvastu.vil.ee, lisadokumentide 

vastuvõtt toimub kokkulepitud ajal. 

3.6. Dokumentidest on võimalik teha koopiaid kohapeal. 

3.7. Täpsed kuupäevad avalduse vastuvõtmiseks avaldatakse kooli veebilehel. 

3.8. Avaldusele lisatakse: 

3.8.1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi või selle puudumisel sünnitunnistuse koopia;  

3.8.2. vanema isikut tõendava dokumendi koopia;  

3.8.3. põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht või ametlikult kinnitatud koopiad; 

3.8.4. klassitunnistus; 

3.8.5. tervisekaart (väljastab eelmine haridusasutus); 

3.8.6. dokumendifoto õpilaspileti väljastamiseks. 

3.9. 10. klassi vastuvõtul arvestatakse õpilase:  

3.9.1. 9. klassi hindeid; 

3.9.2. põhikooli lõputunnistuse hindeid; 

3.9.3. põhikooli lõpueksamite hindeid;     

3.9.4. vestluse tulemusi.  

3.10. Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa 

täita gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi ettenähtud ajal või viisil, võib kokkuleppel kooliga täita 

vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi 

lepivad kool ja õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem.  

3.11. 10. klasside nimekirjad kinnitab kooli direktor hiljemalt 30. augustil. 

 

Õpilaste vastuvõtt üleminekuklassidesse 

4.1.Õpilane jätkab koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või 

kuhu ta on üle viidud.  

4.2. Õppenõukogu määrab klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, arvestades õpilase vanust ja seni 

omandatud haridust, järgmistel juhtudel:  

4.2.1. välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul;  

4.2.2. õpilase puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;  

4.2.3. õpilase puhul, kes on eelnevalt õppinud mõne teise riikliku õppekava alusel koostatud 

õppekava järgi;  

4.2.4. kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilase puhul, kes soovib jätkata üldkeskhariduse 

omandamist gümnaasiumis.  

4.3. Vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või tema seaduslik esindaja avalduse kodulehel avaldatud 

blanketil kooli direktori nimele.  

4.4. Avalduste ja dokumentide vastuvõtt toimub kooli kantseleis.  

4.5. Digitaalselt allkirjastatud avaldus saata aadressile kool@tarvastu.vil.ee ning 

lisadokumentide vastuvõtt toimub kokkulepitud ajal.  

4.6. Dokumentidest on võimalik teha koopiaid kohapeal. 
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4.7. Avaldusele lisatakse: 

4.7.1. õpilase isikut tõendava dokumendi või selle puudumisel sünnitunnistuse koopia;  

4.7.2. vanema isikut tõendava dokumendi koopia;  

4.7.3. tervisekaart (väljastab eelmine haridusasutus); 

4.7.4. väljavõte õpilasraamatust (väljastab eelmine haridusasutus); 

4.7.5. klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta (väljastab eelmine 

haridusasutus); 

4.7.6. hinneteleht jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega (väljastab eelmine haridusasutus), 

kui õpilane vahetab kooli õppeveerandi kestel; 

4.7.7. gümnaasiumiastmesse vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendav 

dokument; 

4.8. Vastuvõtmise või mittevastuvõtmise otsustab direktor esitatud dokumentide ja vajadusel 

vestluse alusel.  

 

Põhikoolist väljaarvamise tingimused 

5.1. Põhikooliastme õpilane arvatakse direktori käskkirjaga koolist välja juhul kui:  

5.1.1. õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on koolile esitanud sellekohase avalduse;  

5.1.2. õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis;  

5.1.3. koolikohustusliku ea ületanud õpilane ohustab oma käitumisega teiste õpilaste turvalisust 

või rikub korduvalt kooli kodukorda; 

5.1.4. koolikohustusliku ea ületanud õpilast ole võimalik tema õppetulemuste põhjal järgmisesse 

klassi üle viia; 

5.1.5. õpilane on täitnud põhikooli lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus; 

5.1.6. õpilane on surnud. 

 

Gümnaasiumist väljaarvamise tingimused  

6.1. Gümnaasiumi astme õpilane arvatakse direktori käskkirjaga koolist välja juhul kui:  

6.1.1. õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on koolile esitanud sellekohase avalduse;  

6.1.2. õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis ; 

6.1.3. õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kodukorda; 

6.1.4. õpilane ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema 

õppeaega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud; 

6.1.5. õpilane on täitnud gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud 

lõputunnistus; 

6.1.6. õpilane on surnud. 

 


