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KohtlaJirve Ahtme Giimnaasiumi
vastuv6tu tingimused ja kord
Maarus kehtestatakse pohikooli-ja gumnaasiumiseaduse S 27 tg 4 ja 5, S 28 lg 4 ning
haridus- ja teadusministri 19.08.2010 maaruse nr 43 ,,Opilase kooli vastuv6tmise
iildised tingimused ja kord ning koolist valaarvamise kord'alusel

1. Uldsatted
1.1. Mgarusega satestatakse 6pilaste Kohtla-Jarve Ahtme Gumnaasiumi vastuv6tmise
tingimused ja kord p6hikoolis ja gumnaasiumis.

1.2. Vastuvdtu tingimused
veebilehel.

ja

kord ning avalduse vormid avalikustatakse

kooli

2. Kooli vastuv6tnine
2.1. Kohtla-Jarve Ahtme ciimnaasiumi voetakse Kohfla-Jarvel elavaid ooilasi. Vabade
kohtade olemasolul v6etakse kooli ka teiste omavalitsusoksusle tenitooriumil elavaid
laDsi.

2.2. Vastuv6tu avaldusi koos vastuv6lu tingimustes loefletud dokumentidega saab

esitada kooli kantseleisse tO'dpeeviti kella 9.00-16.00.
2.3. Opilase nimeki4a arvamise otsuse teeb kooli direktof.

2.4. Uhest koolist teise iileminekul vesfleb direktor enne otsuse tegemist opilase ja tema
vanema v6i hooldajaga.

2.5. Kooli nimekirja arvatud opitane jatkab 6pinguid ktassis, kus ta eetmises kootis

valjaarvamise hetkel 6ppis voi kuhu ta oppeperioodi l6pul ole viidi.
2.6. Kooli nimekirja arvatud opitasete klassi meeramise erandiuhtudel toimib kool
haridus- ja teadusministri 'lg. augusti 2010.
mderuse nr 43 ,,Opilase kooli
vastuvotmise iildised tingimused ja kord ning kootist veljaarvamise kord. aruset.
2.7. Direktori keskkirja alusel lisab kool 6pilase Kohfla-Jarve Ahtme Gumnaasiumi
6pilaste nimekirja, e-kooli ja EHIS-e registrisse.

a

3. Vastuv6tutingimused I klassi astujale
3-1. Esimesse klassi saab astuda 6pilane, kes sama aasta i.oktoobriks on saanud
Taastaseks.

3.2. Koolikohustuslikust east noorema rapse seadusrik esindaja esitab risaks taoflusere
ka lasteasutuse hinnangu lapse koolivalmiduse kohta v6i n6usiamiskomisjoni soovituse.
E3ndko.Ta:, tulenevaft pohikooti ja gaimnaasiumi seaduse S 9 tg 3, v6ib
1.3....
.
koolikohustuslik isik, kes terviseseisundist turenevart ei ore koorikohustusrikku ikka
j6udes saavutanud 6pingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust noustamiskomisjoni
soovitusel asuda koolikohustust teitma ohe oppeaasta v6rra hiljem. Koolikohustuse
taitmise alustamise edasil0kkamise tao use esitab lapsevinem v6i hooldaia
n6ustamiskomisjonile.

3./t. Vabade kohtade olemasolul toimub 6pilaste vastuvott 31. augustini.

3.5. Kooli vastuv6tmiseks esilab dpilase vanem v6i hooldaja kirjaliku avalduse (vorm
kooli kodulehel) (Lisa 'l), millele lisab jargmised dokumendid:

.
.
.
.
.

laosesiinnitunnistus:
lapse isikut toendav dokument;
koolivalmiduskaart;
terviseloend;
dokumendifoto.

3,6, Vabade kohtade olemasolul voib esimesse klassi v6tta opilasi ka 6ppeaasta

jooksul.

3.7. Loplikud nimekirjad koostatakse ja kinnitatakse direktori kaskkiiaga 01. septembril.

4. Vastuv6tt p6hikooli
4.1. Vabade kohtade olemasolul voetakse uusi opilasi vastu Oppeaasta algul.
4.2. Erandkorras toimub dpilaste vastuvott Uksikutele vabadele kohtadele ka 6ppeaasta
kestel.

4.3. Kooli vastuvotmiseks esitab opilase vanem v6i hooldaja kirjaliku avalduse (vorm
kooli kodulehel) (Lisa 2), mittele lisab jargmised dokumendid:

.
.
.

ametlikult kinnitatud valjavote p6hikooli 6pilasraamatusti
direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus jooksva 6ppeaasta
kohta, kui avaldus esitatakse 6ppeaasta jooksul;

direKori allkirja

ja kooli pitseriga kinnitatud

jooksva oppeveerandi

.
.
.

klassitunnistus ning hinnetelehe

voi kursuse hinnetega, kui avaldus esitatakse

6ppeveerandi kestel;
6pilase isikut tobndav dokument;
dpilase tervisekaad:
dokumendifoto.

4.4. Digitaalallkirjaga kinnitatud avalduse korral ei pea Opilase vanem avaldusele lisama
oma isikul toendavat dokumenti.
4.5. Valisriigi 6ppeasutusest tulnud 6pitane esitab velisriigi oppeasutuses omandatud
haridust t6endava dokumendi v6i selte ameflikult kinnitatudlrakirja.
5. Vastuv6tt X klassi

5-1, VastuvOtt toimub p6hikooli lopetamist t6endava loputunnistuse ja vesfluse alusel.
Opilaskandidaatide valjaselgitamisel on olulised 6pitulemuse; ja suhtumine

6ppetoosse;

5.2. Opilaskandidaat esitab jargmised dokumendid:

.
.
.

pdhihariduse dokumendi originaal

.
.

t6€ndava dokumendi originaal:
tervisekaart;
dokumendifoto.

kirjalik avaldus (vorm kooli kodutehel) (Lisa 3);
isikut toendav dokument;

5.3. Kool votab opilastelt avaldusi
iuunini.

v6i valisriigi haridustaseme

omandamist

ja dokumente vastu alates Ol. martsist kuni 30.

5.4. Oppesuundade loetelu avalikustatakse kooli kodulehekuliel hiljemalt jooksva aasta
1. martsiks.
5.5. Otsus Opilaskandidaadi vastuv6tmise/mittevastuvotmise kohta tehakse opilasele
teatavaks hil.iemalt 1. juuliks ja selle alusel koostatakse 10. klasside eelnimekirjad.
5.6. Opilane saab olla ainult Uhe kooli nimekirjas. Juhul, kui 6pilane soovib kooli
vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirialikuh. Kool arvab avalduse alusel 6pilase
nimekirjast valja.

5.7. Kumnendasse klassi v6ib v6fta taiendavalt vastu Opitasi vabade 6pilaskohtade
olemasolul ka oppeaasta kestel vestluse alusel.
5.8. Loplikud nimekirjad koostatakse ja kinnitatakse direKori keskkirjaga

O

l. septembril.

6. Vastuv6tt Xl ja Xll klassi
6.1, Gumnaasiumiklassidesse v6ib v6fta taiendavalt vastu 6Dilasi

6pilaskohtade olemasolul vestluse alusel.
6.2. Opilaskandidaat esitab jargmised dokumendid:

.
.
.
.
.
.
6.3.

vabade

kirialik avaldus (vorm kooti kodulehet) (Lisa 4);
isikut toendav dokument;
p6hiharidusedokumendioriginaal;
ametlikult kinnitatud valjavote giimnaasiumi 6pilasraamatust;
tervisekaart;
dokumendifoto.

Kursused, mida Opilane

ei ole lebinud vastavalt Kohfla_Jarve Ahtrne

Giimnaasiumi giimnaasiumiastme 6ppekavale,
iooksval oppeaastal.

on opilane

kohustatud sooritama

7. Vastuv6knisest v6i selle keeldumisest teavitamine
7.1. Pohikooli opilast ja tema vanemat v6i hootdajat, ke ele koot ei ole etukohajergne
kool, teavitatakse direktori poolt kooli vastuvotmisest v6i vastuv6tmise keeldumisest tihe
todpaeva jooksul parast taotluse esitamist ja vesfluse labiviimist.

8. Korra muutmine
8.1. Kaesolev kord vaadatakse tile igal 6ppeaastal. Muudatused kooskolastatakse kooti
hoolekoguga.

KOOSKOTASTATUD
Kohtla-Jeve Ahtne Giimnaasiumi dppen'ukoguga
(protoko nr 4 17.01.2017. a, nr 518 01.2017. a)
Kohtla-Jerve Ahtme G mnaasiumi hoolekoguga
(01.03.2017. a istungi protokol)

Avaldus l. klassi
Pr. Svetl€nr Skorobogrtova

Kohlla-J:lrv€ Ahrnc Ciitnnaasiumi direkror
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Avaldus 2.-9. klassi
Pr. Sv€thna Skorobogstova
Kohtla-JSrve Ahtlne Ciimna.siumi direktor
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Avaldus 10. klassi
Pr Svetlana Skorobogatova
Kohtla-Jiirve Ahhne G[mnaasiumi direxror
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AVALDUS
Palun mind vastu v6tta Kohtla-J?irve Ahtme Gtimnaasiumi
10. klassialates 01.09.2017. a
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Avaldus ll.-12. klassi
Pr Svetlana Skorobogatova

Kohtla-Jiiwe Ahtme Giimnaasiumi direktor
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