
 

                                                       KINNITATUD 

                                                                                Tallinna Haridusameti juhataja 

käskkirjaga 11.01.2019 nr 1.-1/14 lisa 1  

     
 

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilase vastuvõtu kord 
 

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §27 lõike 5 ja haridus-ja teadusministri 

19. augusti 2010.a. määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning 

koolist väljaarvamise kord“ §2 lõike 1 alusel. 

 

1. Üldsätted 

 

Käesoleva määrusega kehtestatakse haridus-ja teadusministri 19.augusti 2010.a. määruse nr 43 

„Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“  

reguleerimata küsimustes õpilase kooli vastuvõtu tingimused ja kord Tallinna Vanalinna 

Täiskasvanute Gümnaasiumis, sealhulgas teadmiste ja oskuste hindamise kord gümnaasiumi 

vastuvõtmisel. 

1.1. Mittestatsionaarne õpe on täiskasvanud õppijatele suunatud õpe, kus õppetundide kõrval 

on võrreldes statsionaarse õppega suurem osakaal iseseisval õppimisel. Õppetundide hulka 

arvatakse ka õpilase arengut toetavate erinevate teenuste osutamise aeg, näiteks 

karjäärinõustamine. 

1.2. Põhiharidust võivad mittestatsionaarses õppes omandada 17-aastased ja vanemad isikud. 

Nõustamiskomisjoni otsusel võivad mittestatsionaarses õppes põhiharidust omandada ka 

koolikohustuslikud isikud, kelle puhul see on tingitud nende hariduslikust erivajadusest või 

muust põhjusest, mis raskendab hariduse omandamist statsionaarses õppes õppides. 

1.3. Mittestatsionaarses õppes võib õppida ka üksikuid õppeaineid. Üksikuid õppeaineid õppiva 

õpilase koormus määratakse kindlaks igaks õppeaastaks eraldi. 

1.4. Põhikool, kus toimub mittestatsionaarne õpe, võimaldab koolikohustusliku ea ületanud 

isikutele võimaluse lõpetada kool eksternina põhikooli riikliku õppekava järgi. 

Gümnaasium, kus toimub mittestatsionaarne õpe, on võimalus lõpetada kool eksternina 

gümnaasiumi riikliku õppekava järgi. 

 

2. Õpilase kooli vastuvõtmine 

 

2.1. Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem 

kooli vastuvõtu taotluse  (Lisa 1) , millele lisab: 

 sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi); 



 kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi; 

 gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel  põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe ; 

 ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust; 

 direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva 

õppeaasta kohta  kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu; 

 kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning 

hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja 

õppeveerandi kestel. 

 

2.2. Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele välisriigi 

õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult 

kinnitatud ärakirja. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel 

lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil Rahvusvahelisest ühtsest hariduse 

liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED). Euroopa koolist 

tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis sätestatut. 

2.3. Vastuvõtt järgmiseks õppeaastaks toimub alates maikuust.  

2.4. Vabade õpilaskohtade olemasolul toimub täiendav vastuvõtt kogu õppeaasta jooksul. 

 

 

Kooskõlastatud : 

 TVTG hoolekogu protokoll nr. 2-15/3    4. detsembril 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Lisa 1 

 

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi direktorile 

 

Õpilase ees- ja perenimi 

Isikukood 

Telefon 

e-mail 

Kontaktisiku nimi 

Telefon 

 

 

TAOTLUS 

 

Soovin asuda õppima          . klassi. 

Esitatud dokumendid: 

 Põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht /väljavõte õpilasraamatust 

  ID – kaart 

 Sooritatud riigieksamite sertifikaat 

 

 

Annan nõusoleku minu isikuandmete töötlemiseks:  

 Eksamite Infosüsteemis EIS 

 Elektroonilises klassipäevikus E-kool 

 Eesti Hariduse Infosüsteemis  EHIS 

 Audiovisuaalsed salvestised (fotod, filmid) koolielust – avalikuks teabeks, 

informeerimiseks ja kooli ajaloo jäädvustamiseks 

 SA Innove andmekorjetabelis 

 Uurimis –ja praktiliste tööde registris 

 Koolieksamite registris 

 

 

Õpilase allkiri 

Kuupäev 


