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Miiiirus kehtestatakse vastavalt pdhikooli- ja giimnaasiumiseaduse $ 28 loikele 3, Haridus- ja
Teadusministri 06.12.2005..a mdiiruse nr 52,,P6hikooli ja giimnaasiumi 6pilaste vastuv6tmise,
iihest koolist teise tilemineku, koolist lahkumise ja vdljaheitmise kord" $ : toit.t. 1, Narva
Linnavolikogu 21,01.2010. a mtiiirusele w 2,,P6hikooli- ja giimnaasiumiseaduse g 28 l6ikes 3
kooli pidaja piidevusse antud tilesande lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele,,

$ L.Reguleerimisala

Antud korraga siitestatakse Opilaste Narva Eesti Giimnaasiumi (edaspidi kool) vastuv6tmise
tingimused ja kona.

$ 2.Kooli vastuvdtu kord

(1) Jooksva aasta 15. miirtsiks avaldab Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond kohalikus
ajalehes teadaande taotluste vastuv6tmise algusest lastevanematelt (seaduslikelt esindajatelt),
kelle lapsed astuvad esimesse klassi.

(2) Alates jooksva aasta 15. miirtsist kuni 15. aprillini registreeritakse lapsi, kes astuvad kooli
esimesse klassi, lapsevanema (seadusliku esindaja) vormikohase taotluse aluset.

(3) Laste vastuvdtt kooli esimesse klassi teostatakse koolis loodud vastuvotukomisjoni otsuse
alusel.

(4) Jooksva aasta 15. aprilliks moodustab koolidirektor oma kiiskkirlaga konkreetse aasta
vastuvdtukomisjoni, mille tdcikorra mtiiirab direktor ja kelle rilesandeks l" UUi viia vestlused,
praktilised tdod lastega kuni jooksva aasta 15. maini.

(5) Vestluse ja praktiliste tOdde koostamise aluseks voetakse alushariduse raam6ppekavas
siitestatud n6uded.

(6) Lapsevanemal (seaduslikul esindajal) on 6igus viibida vestluse juures, kui selle toimumine on
ltud dppeaastal vajalik, tutwda lapse praktilise tcioga ja saada selgitusi tema
kooliminekuvalmiduse astmest.

(7) Kui esimesse klassi_astuda soovijaid on rohkem, kui vabu kohti, siis koostab komisjon
ITlY"lyltlemuste 

alusel pingerea, mille alusel komisjon votab vastu otsuse lapse vastuvdtmiseKonta esrmesse klassi.



(8) Hiljemalt 16. maiks riputatakse kooli teadetetahvlile iiles koolide direktorite poolt kinnitatud
esimesse klassi vastuvdetud laste nimekirjad teadmiseks lastevanematele ja seaduslikele
esindajatele.
15. maiks esitab kooli direktor Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonda oma kooli esimesse
klassi vastuvdetud 6pilaste nimekirj ad.

(9) Juhul, kui lapsevanem v6i seaduslik esindaja loobub vabatahtlikult lapsele eraldatud kohast
esimeses klassis linna teeninduspiirkowtata koolis, antakse see koht jiirgmisele lapsele pingerea
jiirgi, mille on kindlaks miiiiranud kooli vastuvdtukomisjon'

(10) Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond avaldab 10. septembriks kohalikus ajakirjanduses
teate linnakoolides esimestes klassides vabade kohtade olemasolust.

(11) Alates 10. septembrist v6etakse Opilasi vastu esimesse klassi vabade kohtade olemasolul.

(12) Jooksva aasta 15. jaanuariks moodustab kooli direktor komisjoni 10. klassi dpilaste
vastuvdtuks. Kaskkirjaga kinnitab direktor komisjoni koosseisu ja tcidkorra.

(13) Jooksva aasta 1. veebruariks todtab vastuv6tukomisjon viilja 10. klassi vastuv6tu
tingimused, millised kinnitatakse direktori poolt. Vastuvdtutingimused avaldatakse kooli
kodulehekiiljel ja kooli teadetetahvlil.

(14) Giimnaasiumiastmele vastuvdtmisel kohaldatavas vastuvdtu korras ei tohi muudatusi
kehtestada 1. veebruarist jiirgmise dppeaasta alguseni.

(15) Opilaste vastuv6tt gtimnaasiumi teostatakse vastuvdtutesti tulemuste alusel. Vastuvdtutesti
tingimused ja korra ning vastuvdtutesti koostamise ja hindamise korra kehtestab kooli direktor
oma kiiskkirjaga.

(16) Alates 17. juunist algab avalduste vastuvdtt 10. klassi astumiseks vajaliku testi
sooritamiseks teistest koolidest tulevatele dpilastele.

(17) Otsus gi.imnaasiumi vastuv6tmise kohta vdetakse vastu ja tehakse dpilaseke teatavaks
eelistatavalt kirjalikus vormis hiljemalt 2 nadala jooksul peale vastuv6tutesti sooritamist.

(18) Andmed 10. klassi komplekteerimise kohta ja vabade kohtade olemasolust esitab kool
anali.iiisiks Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale.

$ 3.Taotlus isiku kooli vastuvdtmiseks

(1) Kooli vastuvdtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) (piiratud teovdimega sisseastuja puhul
tema seaduslik esindaja) vastavasisulise kirjaliku taotluse (lisad 1,2,3,4), millele lisab:

1) sisseastuja isikut t6endava dokumendi (selle puudumisel stinnitunnistuse) ametlikult
kinnitatud iirakirja;

2) kui taotluse esitab sisseastuja seaduslik esindaja, siis esindaja isikut t6endava dokumendi
ametlikult kinnitatud ar akirj a;

3 ) sisseastuj a tervisekaardi selle olemasolul ;

4) giimnaasiumiastmele vastuv6tmisel sisseastuja pdhihariduse v6i sellele vastava viilisriigi
haridustaseme omandamist t6endava dokumendi ametlikult kiruritatud iirakiria.



5) 0pilase foto (3 x 4) dpilaspileti jaoks.

(2) Vrilisriigi oppeasutusest tulnud Opilase puhul tuleb kdesoleva paragrahvi l6ike I punktis 4
nimetatud dokumentide asemel taotlusele lisada sisseastuja poolt viilisriigi Oppeasutuses
omandatud haridust tdendav dokument vdi selle ametlikult kinnitatud tirakiri.

$ 4.Kooli vastuv6tu korra uuendamine

(1) Kooli vastuv6tmise tingimused ja kord vaadatakse 16bi igal dppeaastal. Vajaduse korral
viiakse muudatused sisse kooskOlas kehtiva seadusandlusega mitte hiljem kui 1. veebruaril.

(2) Gtimnaasiumiastrne vastuvdtukomisjoni koosseisu, vastuv6tu tingimused ja vastuv6tutesti
ldbiviimise tingimused ja kona kehtestab kooli direktor igal dppeaastal uuesti.

$ S.Rakendusslitted

(1) Maarus j6ustub 31.01.2010. a.
(2) Kdesoleva korra alusel tehtud otsuste vaidlustamine toimub vastavalt haldusmenetluse

seaduses s6testatud tingimustel ja korras.
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Palun minu laps
(e e s - j a p er e konn animi)

kandasisse /. klassi dpilaste nimekiria,

Kuni kriesoleva ajani oli ta
(kodune/ lasteqias nr.../kus koolis dppis)

ISIKUAI\DMED:

Siinniaeg Siinnikoht Isilntkood

Kodakondsus Kodune keel

Rahvastikuregistri jirgne aadress

Tegelik elukoht Kodune telefon

Isa nimi

Kontaktelefon, e-mail*

Ema nimi

Kontaktelefon, e-mail *

Eestkostja nimi

Kontaktelefon, e-mail*

*Andmeid vajatakse dpilasraamafra jaklassipaeviku tEitrniseks ning dpilaspileti vdljastamiseks,

Taotleja ees- ja perekonnanimi

Kuupiiev Allkiri

Taotlusele on lisatud:

1. Siqseastuja isikut t6endava dokumendi ametlikult kinnitatud iirakiri (kinnitatakse kohapeal);
2, Sisseastuja seadusliku esindaja isikut t6endava dokumendi ametlikult kinnitatud iirakiri (kinnitatakse

kohapeal);
3. Sisseastuja tervisekaart selle olemasolul;
4, Foto dpilaspileti jaoks suurusega 3 x 4cm.
5. Muud:

*px-dJJ^,:i;Tili



Palun minu laps vastu vdtta Teie
(e es - j a p er ekonnanimi)

kooli klassl Seni 6ppls ta
(kooli nimetus)

Oppekeel

ISIKUANDMED:

Siinniaeg

Kodakondsus

Rahvastikuregisfti jiirgne aadress

Tegelik elukoht

Isa nimi

1. klassi astumise aasta

Siinnikoht Isikukood

Kodune keel

Kodune telefon

Kontalctelefon, e -mail *

Ema nimi

Kontaktelefon. e-mail*

Eestkostja nimi

Kontaktelefon. e-mail*

*Andmeid vajatakse Opilasraamatu ja klassipiieviku tbitmiseks ning dpilaspileti v6ljastamiseks.

Taotleja ees- ja perekonnanimi

Kuupdev Allkiri

Taotlusele oh lisatud:

l. Sisseastuja isikut t6endava dokumendi ametlikult kinnitatud iirakiri (kinnitatakse kohapeal);
2. Sisseastuja seadusliku esindaja isikut t6endava dokumendi amotlikult kinnitatud iirakiri (kinnitatakse

kohapeal);
3. Vii{av6te 6pilasraamatust;
4. Jooksva 0ppeveerandi hinneteleht (saabumisel Oppeveerandi kestel);
5. Kooli direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistus, millele on kantud jooksval

dppeaastal ldpetatud Oppeveerandite hinded (saabumisel uue Oppeveerandi algul);
6. L6petatud klassi tunnistus (saaburnisel suvekuudel);
7. Sisseastuja tervisekaart selle olemasolul;
8. Foto 6pilaspileti jaoks suurusega 3 x 4cm.
9, Muud:
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Palunmind
(ees- ja perkonnanimi)

vastuvfittaTeie kooli 10. klassi.

Seni dppisin (kooli nirnetus)

Siinnikoht

1. klassi astumise aasta

Isikukood

Kodune keel

Kodune telefon

Oppekeel

ISIKTIAI{DMED :

Siinniaeg

Kodakondsus

Rahvastikuregistri jiirgne aadress

Tegelik elukoht

Isa nimi

Kontaktelefon, e-mail*

Ema nimi

Kontaktelefon. e-mail*

Eestkostja nimi

Kontaktelefon, e-mail*

*Andmeid vajatakse Opilasraamatu ja klassipEeviku tiiitmiseks ning dpilaspileti vdljastamiseks.

Olen ndus minu isiklikke andmete (nimi ja perekonnanimi) avaldamisega edukalt sisseastumise testi
sooritanud Opilaste nimekirj as kooli veebilehekUljel.

Taotleja ees- ja perekonnanimi

Kuup6ev Allkiri

Taotlusele on lisatud:

L Sisseastuja isikut t6endava dokumendi ametlikult kinnitatud drakiri (kinnitatakse kohapeal);
2. Sisseastuja tervisekaart selle olemasolul;
3, Foto Opilaspileti jaoks suurusega 3 x 4cm.
4. Muud:



Nuroa Eesti Gilmnaasiumi aastuztdtu tingimuste ja kona
LISA 4

TAOTLAS
10.-l2.klussi

Palunmind

vastu vdtta teie kooli
(ees- ja perkonnanimi)
klassi.

Seni 6ppisin (kooli nimetus)

Oppekeel 1. klassi astumise aasta

A-v66rkeel B-v66rkeel
(alates 3. klassist vdi varem) (alates 6. klassist vdi varem)

Isikukood

Kodune keel

ISIKUANDMED:

Stnniaeg

Kodakondsus

Siinnikoht

Rahvastikuregistri jiirgne aadress

Tegelik elukoht

Isa nimi

Kodune telefon

Kontaktelefon. e-mail *

Ema nimi

Kontaktelefon, e.mail I

Eestkostja nimi

Kontaktelefon, e-mail*

*Andmeid vajatakse Opilasraamatu ja klassiplieviku tiiitmiseks ning Opilaspileti v6ljastamiseks.

Taotleja ees- ja perekonnanimi

Kuupflev Allkiri

Taotlusele on lisatud:
I ' Sisseastuja isikut t6endava dokumendi ametlikult kinnitatud iirakiri (kinnitatakse kohapeal);
2, V?ilj av6te Opilasraamatust;
3' Kooli direktori (uhataja) allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud 6pinguraamat, millele on kantud l6petatud
kursuste hinded;
4, S isseastuj a tervisekaart selle olemasolul;
5. Foto Opilaspileti jaoks suurusega3 x4cm.
6. Muud: l - l - r
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