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Paide Ühisgümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu kord

Määrus kehtestatakse Haridus- ja Teaduministri 06. detsembri 2005 a. määruse nr 52
„Õpilase põhikooli ja gümnaasiumi vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku ja
kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamise tingimused ja kord“ § 3 lõigete 1 ja 3 ning
Paide Linnavolikogu 15. märtsi 2007 a. otsuse nr 13 “Delegeerimine” alusel .
1.peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Üldsätted
(1) Paide ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise
sätestatakse Paide Ühisgümnaasiumi õpilaste:
1) vastuvõtmise üldised alused;
2) dokumentide esitamise kord;
3) vastuvõtmisel esitatavad nõuded;
4) 1. klassi vastuvõtmise kord;
5) 10. klassi vastuvõtmise kord.
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§ 2. Õpilaste vastuvõtmine
(1) Põhikooli klassidesse võetakse eelkõige vastu Eesti rahvastikuregistri andmetel
kooli teeninduspiirkonnas elavad koolikohustuslikud õpilased. Väljaspool kooli
teeninduspiirkonda elavad õpilased võetakse kooli vabade kohtade olemasolul.
(2) Gümnaasiumiastmele vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse omandanud
õpilane.
(3) Õpilase Paide ühisgümnaasiumisse vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt
õpilaste vastuvõtmise korrale.
(4) Kool avalikustab vastuvõtu korra Paide ühisgümnaasiumi kodulehel
www.paideyg.ee.
(5) Õpilaste vastuvõtmise korras ei tehta muudatusi 1. veebruarist järgmise
õppeaasta alguseni.
(6) Kool korraldab põhikooli lõpetajatele kooli tutvustava päeva igal aastal aprillikuus.
(7) Kool korraldab esimesse klassi astuvate laste vanematele ja lastele kooli
tutvustava päeva igal aastal märtsi- või aprillikuus.

2.peatükk
DOKUMENTIDE ESITAMINE
§ 3. Dokumentide esitamine esimesse klassi vastuvõtmiseks
1. klassi astumisel esitab vanem või tema seaduslik esindaja:
1) kirjaliku taotluse, mille vorm on printimiseks kättesaadav kooli koduleheküljel;
2) lapse sünnitunnistuse;
3) tervisetõendi;
4) foto 3x4 cm.
§ 4. Dokumentide esitamine kümnendasse klassi vastuvõtmiseks
Kümnendasse klassi astumisel esitab sisseastuja või tema seaduslik esindaja:
1) kirjaliku taotluse, mille vorm on printimiseks kättesaadav kooli koduleheküljel;
2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse). Kui
taotluse esitab sisseastuja seaduslik esindaja, siis esindaja isikut tõendava
dokumendi;
3) tervisekaardi;
4) sisseastuja põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandamist
tõendava dokumendi;
5) 2 fotot 3x4 (õpilaspileti ja õpinguraamatu jaoks).
§ 5. Dokumentide esitamine teisest koolist Paide ühisgümnaasiumisse
ületulekul
Õpilase teisest koolist ühisgümnaasiumisse ületulekul esitab sisseastuja või tema
seaduslik esindaja:
1) kirjaliku taotluse, mille vorm on printimiseks kättesaadav kooli koduleheküljel;
2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse);
3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
4) tervisekaardi;
5) direktori allkirja ja pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva
õppeaasta kohta, kui õpilane lahkub eelmisest koolist pärast õppeperioodi lõppu;
6) direktori allkirja ja pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning
hinnetelehe jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega, kui õpilane
lahkub eelmisest koolist õppeperioodi kestel;
7) foto 3 x 4 cm.
3.peatükk
VASTUVÕTMISEL ESITATAVAD NÕUDED
§ 6. Esimesse klassi vastuvõtmisel esitatavad nõuded
1. klassi võetakse vastu:
1) koolikohustuslik laps, kes on jooksva aasta 1. oktoobriks saanud
seitsmeaastaseks;
2) vanema või tema seadusliku esindaja soovil laps, kes on jooksva aasta
30.aprilliks saanud kuueaastaseks ning klassis on vabu kohti.

§ 7. Kümnendasse klassi vastuvõtmisel esitatavad nõuded
10. klassi võetakse vastu õpilane, kelle lõputunnistuse hinded on
konkurentsivõimelised ning kes on sooritanud vastuvõtutesti.
4.peatükk
VASTUVÕTMISE KORD
§ 8. Esimesse klassi vastuvõtmise kord
(1) Õpilaste registreerimine 1. klassi toimub jooksva aasta 2. jaanuarist kuni 31.
augustini vanema avalduse alusel.
(2) Kool avalikustab õpilaste nimekirjad kodulehel www.paideyg.ee hiljemalt üks
päev enne õppeaasta algust.
§ 9. Koolieelikute ettevalmistusrühm
(1) Paide Ühisgümnaasiumi juures töötab koolieelikute ettevalmistusrühm.
(2) Koolieelikute ettevalmistusrühma võetakse üldjuhul lapsed, kes ei käi lasteaias ja
on saanud jooksva aasta 1.oktoobriks kuueaastaseks.
(3) Lapsi võetakse ettevalmistusrühma vastu vanema või tema seadusliku esindaja
avalduse põhjal.
(4) Ettevalmistusrühma võetakse vastu ka seitsmeaastaseid lapsi, kelle
koolikohustuse täitmine on maakonna nõustamiskomisjoni otsusega edasi
lükatud.
§ 10. Kümnendasse klassi vastuvõtmise kord
(1) 10. klassi võetakse õpilased vastu põhikooli- ja gümnaasiumi riikliku õppekava
alusel põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud
isikud, pingerea alusel.
(2) Klassi täituvuse ülemine piirnorm on gümnaasiumiastmes 32 õpilast. Avatavate
klassi- komplektide arv määratakse Paide Linnavalitsuse korraldusega iga aasta
1. juuniks.
(3) 10. klassi astuda soovijad võtavad aprillikuus osa kooli tutvustavast teabepäevast.
(4) 10. klassi kandideerijad esitavad teabepäeval kooli juhtkonnale 8. ja 9. klassi
klassitunnistused ning sooritavad põhikooli õppekaval põhineva vastuvõtutesti.
(5) 8. ja 9. klassi õppetöö ning testi tulemuste põhjal koostab direktori asetäitja õppeja kasvatustöö alal esialgse kooli astujate pingerea.
(6) Dokumentide vastuvõtt kooli toimub pärast põhikooli lõputunnistuste väljaandmist.
(7) Lõplik pingerida kümnendasse klassi astujatest koostatakse õppetöö tulemuste
põhjal, arvestades eelkõige põhikooli lõputunnistusel olevad hindeid ning testi
tulemusi. Otsuse vastuvõtmise kohta teeb vastuvõtukomisjon.
(8) 10. klassi vastuvõetute nimekiri pannakse välja kooli kodulehele hiljemalt 30.
juuniks.
(9) Vabade kohtade olemasolul on kümnendasse klassi võimalik kandideerida kuni
25.augustini. Need õpilased, kes astuvad vabadele kohtadele, sooritavad testi
dokumentide esitamise päeval. Otsus vastuvõtmise kohta tehakse 25. augustile
järgneval tööpäeval

5.peatükk
TINGIMUSTE MUUTMINE
§ 11. Kooli vastuvõtmise tingimuste muutmine
(1) Gümnaasiumi vastuvõtu tingimuste muutmise ettepanekuid on võimalik teha
õppeaasta jooksul kooli juhtkonnale.
(2) Ettepanekud tuleb teha vähemalt kolm kuud enne 1.veebruari.
§ 12. Määruse kehtetuks tunnistamine
(1) Tunnistada kehtetuks Paide Linnavalitsuse 12.juuni 2007 määrus nr 13 „Paide
Ühisgümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu kord“
§ 13. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 20. jaanuaril 2010.
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