Kehtestatud direktori 01.02.2021 käskkirjaga nr 1-2/14

Rakvere Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord
I

VASTUVÕTT 1. KLASSI

1. Rakvere Gümnaasiumisse (edaspidi kool) võetakse 1. klasside õpilased vastu
vastavalt Rakvere linnavalitsuse 15. veebruari 2016 määrusele „Elukohajärgse
põhikoolikooli määramise tingimused ja kord“.
https://www.riigiteataja.ee/akt/420022016014
2. Lapse 1. klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem enne 10. maid vormikohase
kirjaliku taotluse (Lisa 1).
3. Taotluse vorm on kättesaadav kooli kodulehel ja kooli kantseleis Vabaduse 1,
Rakvere.
4. Taotlusi võetakse vastu pärast seda, kui vanem on saanud haridusteenuste
haldamise infosüsteemi ARNO kaudu teate Rakvere Gümnaasiumisse õppekoha
saamise kohta. Taotluste vastuvõtmise algusaeg avaldatakse kooli kodulehel
hiljemalt 25. aprilliks.
5. Lisaks taotlusele esitab lapsevanem hiljemalt 22. juuniks:
1) lapse isikut tõendava dokumendi;
2 ) lapsevanema isikut tõendava dokumendi;
3) väljavõtte lapse tervisekaardist;
4) lapse koolivalmiduskaardi;
5) lapse foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks.
6. Alates 10. maist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine
täiendavate taotluste alusel ajalises järjekorras. Infot vabade õppekohtade kohta
saab Rakvere Linnavalitsuse hariduse peaspetsialistilt. Esmajärjekorras võetakse
vastu Rakvere linnas elavad lapsed. Vabade õppekohtade olemasolul võib kool
vastu võtta ka väljaspool Rakvere linna elavad lapsed.
7. Juhul, kui vanem soovib lapse kooli vahetada pärast 25. aprilli, teavitab ta oma
soovist kooli kirjalikult. Kool arvab õpilaskandidaadi 1. klassi nimekirjast välja.

II

VASTUVÕTT 10. KLASSI

1. Kooli gümnaasiumisse vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse omandanud
õpilane, olenemata tema elukohast.
2. 2021.-2022.õppeaastal õppesuundi ei avata. Vastav info avalikustatakse kooli
kodulehel hiljemalt 2021. aasta 1.veebruariks.
3. Õppekohad täidetakse sisseastumistesti tulemuste ja 9. klassi kolme veerandi või
kahe trimestri põhiainete (eesti keel ja kirjandus, A-võõrkeel, B-võõrkeel,
matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, ajalugu, geograafia, ühiskonnaõpetus)
keskmise hinde summa põhjal.
4. Õppekohale kandideerimiseks ja sisseastumistestiks tuleb eelnevalt registreeruda
kooli veebilehel või kooli kantseleis hiljemalt kaks (2) päeva enne sisseastumistesti
toimumist. Iga kandideerija saab unikaalse koodinumbri.
5. Õppekohale kandideerijad (v.a Rakvere Gümnaasiumis õppivad õpilased) esitavad
9. klassi tunnistuse koopia kooli kantseleisse, Vabaduse 1, Rakvere või saadavad
meilile aadressil post@rakgym.edu.ee registreerimiseaja lõpuks ehk hiljemalt kaks (2)
päeva enne sisseastumistesti toimumist.
6. Sisseastumistestita võetakse vastu kandideerijad:
1) kes on tulnud 8. või 9. klassis olümpiaadide piirkondlikes voorudes 1.–6. kohale
või osalenud riiklikus voorus. Arvesse lähevad eesti keele ja kirjanduse, A-võõrkeele,
B-võõrkeele, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, ajaloo, geograafia ja
ühiskonnaõpetuse olümpiaadide tulemused;
2) kelle 9. klassi tunnistuse sisseastumistestile eelnenud veerandite või trimestrite
hinded on valdavalt „head“ ja „väga head“ (tunnistusel võib olla kuni kolm
„rahuldavat“).
7. Sisseastumistest kooli 10. klassi toimub mai 2. nädalal. Täpne kuupäev teatatakse
kooli veebilehel hiljemalt üks (1) kuu enne sisseastumistesti toimumist.

8. Sisseastumistest on komplekstest, mis sisaldab eesti keele, inglise keele ja
matemaatika küsimusi. Test koostatakse põhikooli ainekavade ulatuses, selle
sooritamiseks on aega kuni üks (1) tund (60 min).
9. Tulemuste põhjal koostatakse kandidaatide pingerida.
10. Sisseastumistesti on mõjuval põhjusel (haigus, osalemine olümpiaadidel,
konkurssidel) võimalik sooritada muul ajal, kuid kindlasti enne 20. juunit. Selleks
peab lapsevanem esitama kooli direktorile kirjaliku avalduse. Direktor määrab eksami
sooritamise aja.
11. 10. klassi õppekoha saanute koodid avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt 20.
mail. Vastavat infot on võimalik saada täiendavalt kooli kantseleist.
12. Õpilast, kelle põhikooli emakeele ja matemaatika ühtsete ülesannetega
lõpueksami tulemus on alla 50% punktidest või kelle lõputunnistusel on hinded „1”,
„2” (või käitumine on mitterahuldav), kooli vastu ei võeta.

III

DOKUMENTIDE ESITAMINE 10.KLASSI VASTUVÕTMISEKS
1. Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja, noorema kui 18-aastase isiku puhul
lapsevanem või eestkostja vormikohase taotluse (Lisa 1), mis on kättesaadav
kooli kodulehel ning kantseleis.
2. Dokumente 10. klassi vastuvõtmiseks võetakse vastu kooli kantseleis.
Dokumentide vastuvõtu viimane kuupäev on 24. august. Vajalikud
dokumendid on:
1) põhikooli lõputunnistus;
2) sisseastuja isikut tõendav dokument;
3) vanema isikut tõendav dokument;
4) õpilase foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks.
3. Võimalikele vabadele kohtadele kandideerimiseks tuleb hiljemalt 24.
augustiks esitada kooli kantseleisse vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid
ning 9. klassi klassitunnistuse koopia.

4. Vabadele kohtadele vastu võetud õpilastele teatatakse sellest telefoni või
elektronposti teel hiljemalt 25. augustiks.
5. Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses
kaasas viibides, või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita
gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi kooli vastuvõtu tingimustes ja korras
ettenähtud ajal või viisil, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused
üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad
kokku kool ja õpilane või alaealise õpilase puhul vanem hiljemalt 30. juuniks.

IV

VASTUVÕTT PÕHIKOOLI 2.-9. KLASSI
1. Vastuvõtmist 1.–3. kooliastmesse võib taotleda õpilane, kelle elukoht Eesti
rahvastikuregistris on Rakvere linn. Vabade õpilaskohtade olemasolul ning
lapsevanema/eestkostja vastava taotluse esitamisel võib kool vastu võtta ka
väljaspool Rakvere linna elavad lapsed.
2. Kui vabale õppekohale on soovijaid rohkem kui üks, võib kool korraldada
täiendavaid tasemetöid eesti keeles, matemaatikas ja võõrkeeles. Vastuvõtt
vabale õppekohale toimub tasemetööde tulemuste pingerea alusel.

V

VASTUVÕTT 11. JA 12. KLASSI
1. Kooli gümnaasiumi klassidesse võetakse uusi õpilasi vastu vabade
õpilaskohtade olemasolul.
2. Õpilaskandidaadi

sobivust

hinnatakse

õpilasraamatu

väljavõtte,

klassitunnistuse ja hinnetelehe alusel ning vestluses õppealajuhataja, vajadusel
aineõpetajatega.
3. Ainetes, mida õpilane ei ole Rakvere Gümnaasiumi õppekavas ettenähtud
mahus õppinud, koostatakse individuaalne õppekava.

Lisa 1
Rakvere Gümnaasiumi direktorile
TAOTLUS
Kuupäev: __________ 20_____
Taotleja nimi: _______________________________________
Isikukood:
Kontaktandmed (telefon, e-post): ___________________________________________________
Palun minu laps vastu võtta Rakvere Gümnaasiumi _______ klassi.
Andmed lapse kohta:
Eesnimi: ___________________________________________
Perekonnanimi: _____________________________________
Isikukood:
Lapse telefon, e-post: _____________________________________________________________
Tegelik elukoht (aadress): _________________________________________________________
Sünnikoht (riik, linn/vald): ________________________________________________________
Kodune keel: ___________________________________________________________________
Koolitee ühe suuna pikkus tegelikust elukohast (kui koolitee on pikem kui 3km) ja kodust kooli
liikumise viis: __________________________________________________________________
Õppesuund (gümnaasium): ________________________________________________________
Õppima asumise aeg (kuupäevaliselt): _______________________________________________
Soovin oma lapsele õpilaspiletit: ___________
Allkiri: _______________________________

Täidab dokumentide vastuvõtja
Taotlusele on lisatud järgmised dokumendid:
taotleja isikut tõendava dokumendi koopia
lapse isikut tõendava dokumendi koopia
lapse koolivalmiduskaart (1. klass)
sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi koopia (10. klass)
väljavõte lapse tervisekaardist, 1. klassi tulekul perearsti tõend
eelmise kooli poolt kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
eelmise kooli poolt kinnitatud klassitunnistus jooksva õppeaasta kohta
eelmise kooli poolt kinnitatud hinneteleht jooksva õppeperioodi kohta
nõusolek isikuandmete töötlemiseks
lapse foto õpilaspileti jaoks (3x4 cm)
Vastuvõtja nimi ja allkiri __________________________________________________

