Kehtestatud Harku Vallavalitsuse
3. aprilli 2017 korraldusega nr 161

Tabasalu Ühisgümnaasiumi
õpilaste vastuvõtmise, ühest õppeasutusest teise
ülemineku ja väljaarvamise kord [AS1]

1. Reguleerimisala, üldsätted
1.2. Korraga määratakse õpilaste Tabasalu Ühisgümnaasiumi (edaspidi kool) 1.-12. klassi vastuvõtu ja
koolist väljaarvamise tingimused ja kord.
1.3. Koolis toimub õpe tavaklassides, suunaklassides ja/või tasemerühmades.
1.4. Kool avalikustab vastuvõtutingimused ja info vabadest kohtadest klasside lõikes kooli veebilehel
menüüs VASTUVÕTT.
2. Elukohajärgne põhikool ja selle määramine
2.1. Elukohajärgse põhikooli määramine toimub Harku Vallavalitsuse 02.01.2017 aasta määruses nr 1
„Harku valla õpilasele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord“ sätestatud korras.
3. Õpilaste vastuvõtmine 1. klassidesse
3.1. Kooli vastuvõtmine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-is 27 ja haridus- ja teadusministri
19.08.2010.a määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist
väljaarvamise kord” sätestatud korras.
3.2. Harku Vallavalitsuse 02.01.2017 aasta määruse nr 1 „Harku valla õpilasele elukohajärgse
põhikooli määramise tingimused ja kord“ § 2 lõikele 4 võib kool põhjendatud vajadusel esitada
Harku Vallavalitsusele kooskõlastamiseks taotluse erisustest elukohajärgse põhikooli määramisel.
Kool võib vajadusel kooskõlastatult Harku Vallavalitsusega korraldada täiendavaid teste õpilasele
arenguks sobivaima klassi/rühma selgitamiseks.
3.3. Koolikohustuslikust east nooremale lapsele tagatakse võimalused põhihariduse omandamise
alustamiseks, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse
koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist.
3.4. Koolikohustuslikku ikka jõudva lapse kooliküpsuse selgitavad õpetajad, kaasates vajadusel
eripedagooge ja võttes arvesse lasteaiast väljastatud koolivalmiduskaarti.
3.5. Kooliküpsust selgitatakse vestluse teel ja/või lapsele alushariduse raamõppekava alusel ja kooli
oma õppekava arvestavate ülesannete andmisega.
3.6. Vanemal on õigus saada selgitusi oma lapse kooliküpsusest.
4. Õpilaste vastuvõtmine 2.-12. klassi
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4.1. Kool korraldab vajadusel 7. suunaklassidesse soovijatele nende teadmiste ja oskuste hindamiseks
vastuvõtuteste (edaspidi test). 10. klassi soovijate teadmiste ja oskusi
4.2. hindamiseks korraldab kool testid eesti keelest, matemaatikast ja inglise keelest ning vestluse kooli
õppejuhiga.
4.3. Soovijad võetakse 10. klassi (gümnaasiumiastmesse) põhikooli õppetulemusi ja käitumist arvesse
võttes või hinnates nende teadmisi ja oskusi kooli veebilehel avalikustatud kriteeriumide alusel.
4.4. 10. klassi soovivate õpilaste, kelle hinded põhikooli lõpuklassis (sh hoolsus ja käitumine) on head
ja väga head, teadmisi ja oskusi sisseastumisel täiendavalt ei hinnata.
4.5. 10. klassi soovijate, kelle põhikooli lõpetamise tulemused ei vasta korra punktis 4.3 nimetatud
nõuetele, teadmiste ja oskusi hindamiseks korraldab kool testid eesti keelest, matemaatikast ja
inglise keelest ning vestluse kooli õppejuhiga.
4.6. Kooli astuda soovijad esitavad vastava avalduse elektrooniliselt kooli veebilehel.
4.7. Kooli astuda soovijale määratakse isiklik kood, mis on vajalik vastuvõtu tulemuste delikaatseks
avalikustamiseks.
4.8. 7. klassidesse ja 10. klassidesse soovijatest moodustab kool pingerea, mis arvestab soovijate
varasemaid õppetulemusi, sisseastumiseks sooritatud teste ja vestluse tulemusi. 7. klassi
vastuvõetud soovijate isiklikud koodid avaldatakse hiljemalt 30. aprillil kooli veebilehel. 10. klassi
vastuvõetud soovijate isiklikud koodid avaldatakse hiljemalt 20. juunil kooli veebilehel.
4.9. Kool võib vajadusel vabal kohal (1. - 12. klass) õppida soovijate teadmisete ja oskuste
hindamiseks korraldada neile teste eesti keelest, matemaatikast ja inglise keelest ning vestluse
õppejuhiga. Seniste õpitulemuste (sh hoolsus ja käitumine), sooritatud testide ja vestluse tulemusel
määratakse õpilasele võimetekohane klass ja/või tasemerühm.
5. Põhiharidust omandava õpilase üleminek teise kooli
5.1. Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast
väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist. Õpilane jätkab uues koolis
õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.
5.2. Põhiharidust omandava õpilase üleminekut teise kooli reguleerib haridus- ja teadusministeeriumi
19.08.2010.a määrus nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist
väljaarvamise kord”.
6. Andmete esitamine vastuvõtuks koolile
6.1. Lisaks Harku valla veebilehelt leitava haridusasutuste haldussüsteemi vahendusel esitatud vanema
avaldusele lapse 1. klassi vastuvõtmiseks, esitab vanem koha pakkumise vastuvõtmise järgselt,
kuid hiljemalt 31. mail koolile järgmised andmed:
6.1.1. koopia vanema isikut tõendavast dokumendist ja lapse isikut tõendavast dokumendist (selle
puudumisel sünnitunnistuse);
6.1.2. koolieelsest lasteasutusest väljastatud lapse koolivalmiduse kaardi;
6.1.3. digitaalse foto 3x4cm (õpilaspileti jaoks), faili nimena lapse nimi ja isikukood (edaspidi
ID);
6.1.4. väljavõtte lapse tervisekaardist selle olemasolul.
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6.2. Teistesse klassidesse (2.-12. klass) õppima asuva õpilase vanem esitab koolile järgmised andmed:
6.2.1. avalduse õpilase vastuvõtuks kooli;
6.2.2. koopia vanema isikut tõendavast dokumendist, õpilase isikut tõendavast dokumendist (selle
puudumisel sünnitunnistuse);
6.2.3. digitaalse foto 3x4cm (õpilaspileti jaoks), faili nimena õpilase nimi ja ID;
6.2.4. väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
6.2.5. väljavõtte õpilasraamatust;
6.2.6. kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning
hinnetelehe jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane võetakse kooli õppeperioodi keskel.

7. Õpilase kooli nimekirjast väljaarvamine
7.1. Õpilase kooli nimekirjast väljaarvamine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-is 28 ja
haridus- ja teadusministeeriumi 19.08.2010.a määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise
üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” sätestatud korras.
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