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Sillamäe Gümnaasiumi õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord 

Kord kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 27 lõike 5, Haridus- ja 

teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised 

tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ sätestatud korras ning põhikooli- ja 

gümnaasiumi seaduse § 27 lg 3,5 ja 6 ja kooskõlas Sillamäe Gümnaasiumi põhimääruse prg 

10 lg 7, mille kohaselt Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja korra kehtestab direktor 

esitades selle eelnevalt enne kehtestamist hoolekogule ja Sillamäe Linnavolikogu haridus- ja 

kultuurikomisjonile arvamuse andmiseks. 
  

 1.   Üldsätted 
1.1  Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib  õpilaste 

vastuvõttu Sillamäe Gümnaasiumisse. Kord avaldatakse kooli kodulehel. Kodulehel 

avaldatakse ka vastuvõtu ajakava. 

1.2 10. klassi sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille koosseisu 

kinnitab kooli direktor käskkirjaga.  

1.3  Vastuvõtu taotluse vormi kinnitab kooli direktor. 

1.4 Õpilast ei võeta gümnaasiumi õpilaste nimekirja kui õpilaskandidaat 

1.7.1 ei ole täitnud gümnaasiumi vastuvõtutingimusi või 

1.7.2 on jäänud sissestumisessee, testi, vestluse ja põhikooli lõputunnistuse tulemuste 

põhjal järjestatud nimekirjas kohale, mis ületab vastuvõetavate õpilaste arvu. 

1.5   Kooli õpilaste nimekiri kinnitatakse direktori käskkirjaga hiljemalt 1. septembril. 

1.6 Otsus nimekirja arvamise kohta tehakse õpilaskandidaadile teatavaks hiljemalt 30. 

juuniks. 

1.7  Käesoleva korraga reguleerimata küsimused lahendab kooli direktor, vaidluse korral kooli 

pidaja. 

 

 2.   Vastuvõtu tingimused  
2.1 Kool korraldab 10. klassi sisseastujatele kirjaliku registreerimise, vastuvõtuessee 

esitamise, sisseastumistesti sooritamise ja sisseastumisvestluse. 

2.2 10. klassi õpilaste nimekirja vastuvõtmise kaalumisel võetakse arvesse: 

2.2.1 essees kirjutatu; 

2.2.2 sooritatud sisseastumistesti tulemus; 

2.2.3 sisseastumisvestlusel saadud info; 

2.2.4 põhihariduse õpitulemuste hinnangud (NB lõputunnistusel peavad olema ainult 

positiivsed hinded). 

2.2.5 vastuvõetavate õpilaste arvu piirmäära õppeaastal. 

2.3 11. ja 12. klassi võtab kool õpilasi avalduse ja varasemate õpingute hinnetelehe alusel. 

2.4 Vastuvõtul esitatavad dokumendid 

10., 11. ja 12. klassi vastuvõtmisel esitab kandideerija või alaealise kandideerija puhul 

lapsevanem isiklikult või e-posti teel  
1) allkirjastatud sisseastumise taotluse (blankett kooli veebilehel või kantseleis), 

2) põhikooli lõputunnistuse või selle kinnitatud koopia  koos hinnetelehega, 

3)   kandidaadi isikut tõendava dokumendi koopia või sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud 

ärakiri või väljavõte; 

4)   lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia kui taotluse esitab lapsevanem, 



6)    nõusolek isikuandmete töötlemiseks, 

7)    immuniseerimise pass ja tervisetõend, 

8)    kaks fotot (3x4 cm) või digifoto, 

9)    haridusliku erivajadusega lapse korral koolivälise nõustamismeeskonna soovitus,    

rehabilitatsiooniplaani ärakiri selle olemasolul. 

10) 11. ja 12. klassi astujad esitavad lisaks eelmise õppeasutuse koolijuhi poolt kinnitatud 

õpinguraamatu väljavõtte ja jooksva õppeaasta hinnetelehe õppeinfosüsteemist. 

2.6  Sisseastumisel 10. klassi saab lisapunkte ja eelise 9. klassi lõpetanud õpilane, 

● kelle 9. klassi kokkuvõtvate hinnete keskmine on 5,0 ja käitumine väga hea, 

● kes on osalenud, esitades selle kohta vastavad tõendid, aineolümpiaadide piirkondlikes 

voorudes ja saavutanud 1.-3. koha või on osalenud aineolümpiaadide üleriigilistes voorudes. 

3. Vastuvõtuessee ja sisseastumistest 
3.1 Õpilaskandidaadid esitavad koos registreerimisega digitaalselt  vastuvõtuessee, milles analüüsivad 

ennast õppijana, kirjeldavad seniseid õppimisega seotud isiklikke kogemusi ja eesmärke ning 

põhjendavad gümnaasiumis õppimise motivatsiooni.  

3.2 Sisseastumistestile kutsutakse õpilaskandidaadiks registreerunud ja sisseastumisessee kirjutanud 

õpilased. 

3.3 Sisseastumistest koostatakse ja viiakse läbi põhikooli programmi teadmiste ja oskuste tasemel. 

3.4 Sisseastumistest võib olla koostatud ja tehtud kirjalikus vormis või veebikeskkonnas. 

3.5 Sisseastumistesti toimumise aeg teatatakse kooli kodulehel. 

3.6 Sisseastumistesti tulemused tehakse testi sooritajale teatavaks pärast testi sooritamist e-kirja teel 

ja/või sisseastumisvestlusel. 

3.7 Sisseastumistesti tulemusele 50% ja rohkem kutsutakse vestlusele. 

4. Sisseastumisvestlus 
4.1 Vestlusele kutsutakse õpilane pärast vastuvõtuessee esitamist ja sisseastumistesti positiivsele 

tulemusele sooritamist. 

4.2 Vestluse eesmärgiks on välja selgitada õpilase huvid ja ootused ning anda õpilasele tagasiside 

essee ja sisseastumistesti tulemuste põhjal ning arutleda gümnaasiumis õppimise perspektiivide üle. 

4.3 Vestlusele tulles võtab kandideerija kaasa isikut tõendava dokumendi. Kui vestlus toimub e-

keskkonnas, siis identifitseerib õpilane ennast isikut tõendava dokumendi näitamisega veebikaameras. 

4.4 Vestluse viib kandideerijaga läbi kooli direktor või direktori poolt poolt määratud 

vastuvõtukomisjoni liikmed. 

4.5 Vestlust võib kandideerija nõusoleku korral salvestada. Vestluse salvestist võib vajadusel üle 

kuulata komisjon ja kooli direktor. 

 5.   Õpilaste vastuvõtt õppeaasta kestel 
5.1 Kool korraldab õppeaasta kestel 10. klassi õppima asumisel vabade kohtade olemasolu korral 

kirjaliku registreerimise, vastuvõtuessee esitamise, sisseastumistesti ning sisseastumisvestluse. 

5.2  Gümnaasiumisse vastuvõtmiseks esitab õpilane või alaealise õpilase puhul lapsevanem isiklikult 

või e-posti teel digitaalselt allkirtjastatud dokumendid: 

  1) sisseastumise taotlus (blankett kooli veebilehel); 

  2) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust; 

  3) hinneteleht jooksva õppeaasta kohta. 

5.3  Kui õpilasel ei ole puudulikke hindeid ja läbitud kursused eelmises koolis vastavad gümnaasiumi 

õppekava kursustele, siis jätkab õpilane õpinguid direktori poolt määratud klassis.  

5.4  Kui õpilasel on puuduvaid kursuseid või on tal negatiivsed õpitulemused läbitud kursuste eest 

eelmises koolis, siis koostatakse õpilasele individuaalne õppeplaan ja õpilane jätkab õpinguid direktori 

poolt määratud klassis. 

5.5  Õpilase vastuvõtmise õpilaste nimekirja õppeaasta kestel otsustab direktor õppealajuhataja 

ettepanekul. 

  

 



6.   Mittestatsionaarsesse õppesse vastuvõtt 
6.1 Õppeaasta jooksul 17-aastaseks või vanemal isikul on võimalus jätkata gümnaasiumihariduse 

omandamist Sillamäe Gümnaasiumi mittestatsionaarses osakonnas. 

6.2  Vabade kohtade olemasolul võetakse õpilasi mittestatsionaarsesse õppesse vastu ka õppeaasta 

kestel. 

6.3  Gümnaasiumisse astumisel esitab sisseastuja või alaealise sisseastuja puhul lapsevanem isiklikult 

või e-posti teel digitaalselt kinnitatud dokumendid: 

  1) sisseastumise taotlus (blankett kooli veebilehel); 

  2) sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri koos 

hinnetelehega; 

  3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust, kui sisseastuja on juba gümnaasiumiastmes 

õppinud; 

  4) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud hinneteleht, kui sisseastuja on kooli 

statsionaarsest õppest välja arvatud õppeaasta kestel. 

5) õpilasega viiakse läbi vestlus selgitamaks sisseastumise ja õppimisega seotud asjaolud. 

  (3) Taotluse esitamisel e-posti teel  lisatakse digiallkirjastatud: 

  1) õpilase isikut tõendava dokumendi koopia või sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakiri 

või väljavõte; 

  2) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia kui taotluse esitab lapsevanem. 

6.4  Kui õpilasel ei ole puudulikke hindeid ja läbitud kursused eelmises koolis vastavad gümnaasiumi 

õppekava kursustele, siis jätkab õpilane direktori poolt määratud klassis.  

Sisseastuja vastuvõtmise mittestatsionaarsesse õppesse või keeldumise otsustab direktor esitatud 

dokumentide ja  vestluse alusel. 

6.5  Kui õpilasel on puuduvaid kursuseid või on temal negatiivsed õpitulemused läbitud kursuste eest 

eelmises koolis, siis koostatakse õpilasele individuaalne õppeplaan ja õpilane jätkab õpinguid direktori 

poolt määratud klassis. 

6.6 Sisseastuja vastuvõtmise mittestatsionaarsesse õppesse või keeldumise otsustab direktor 

õppealajuhataja ettepanekul. 

6.7  Otsusest teavitatakse sisseastujat või lapsevanemat kirjalikult viie tööpäeva jooksul. 

  

7.   Rakendussätted 

7.1 Vastuvõtu protsessis tekkinud vaidlused püütakse lahendada komisjoni ja direktori ning sisseastuja 

seadusliku esindajaga läbirääkimiste teel 

7.2  Käesolev dokument   jõustub  1.märtsist 2021. 

  

  

 

 


