
 

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu kord 
 

Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §27 lõike 5 alusel 

https://www.riigiteataja.ee/akt/127052022070 

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

tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ alusel 

https://www.riigiteataja.ee/akt/127052022070?leiaKehtiv 

 

1. Üldsätted 

1.1. Käesoleva korraga  kehtestatakse reguleerimata küsimustes õpilase kooli vastuvõtu 

tingimused ja kord Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13359746?leiaKehtiv 

1.2. Mittestatsionaarne õpe gümnaasiumis 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. 

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

õppiva õpilase koormus määratakse kindlaks igaks õppeaastaks eraldi. 

1.4. Gümnaasium võimaldab lõpetada kool eksternina gümnaasiumi riikliku õppekava järgi. 

2. Õpilase kooli vastuvõtmine 

2.1. Käesolev õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord reguleerib õpilaste vastuvõttu. 

2.2. Gümnaasiumi vastuvõtmise eeldus on põhiharidus või sellele vastav välisriigis 

omandatud haridus. 

2.3. Vastuvõtuks vajalikud dokumendid: 

2.3.1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -

tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;  

2.3.2. gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava 

dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;  

(Põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht koopia); 

2.3.3. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust; 

2.3.4. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu 

jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane võetakse vastu pärast õppeperioodi lõppu; 

2.3.5. kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või 

õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva kursuse hinnetega, kui õpilane võetakse 

vastu õppeaasta kestel; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/127052022070
https://www.riigiteataja.ee/akt/127052022070?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13359746?leiaKehtiv


2.3.6. riigieksamite sertifikaadi koopia, Cambridge C1 Advanced keeletaseme tunnistuse 

ja hinnetelehe koopia; 

2.3.7. sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab 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; 

2.3.8. elektrooniliselt täidetav avaldus kooli astumiseks (siseveeb) 

2.4. Sisseastuja registreerib vestlusele, elektrooniline vorm asub kooli kodulehel. 

Meeldetuletus valitud vestluse aja kohta edastatakse sisseastuja e- postiaadressile. 

Elektrooniline TVTG vastuvõtt https://reg.tvtg.ee/ 

2.5. Vestlus eesmärk on tuginedes senistele õpitulemustele ja õpilase motivatsioonikirjale 

leida sisseastujale sobilik õpe, sisseastujat teavitatakse vestluse lõpus e- maili teel ja 

suusõnaliselt kooli vastu võtmisest ja täidetakse nõutavad dokumendid kohapeal. 

2.6. E-õppesse kandideerides läbib sisseastuja eelnevalt Moodle keskkonnas oleva 

Digipädevuste kursuse https://tvtg.ee/digipadevus. Koolis sooritab Digipädevuste testi, 

millele järgneb vestlus (vt 2.4 ja 2.5).  

2.6.1. Digipädevuste testi tulemus 50 - 100 punkti tagab õpilasele õpilaskoha e- õppes; 

2.6.2. Kui sisseastuja ei saanud soovitud tulemusi e- õppesse pääsemiseks on tal võimalik 

saada õppekoht mittestatsionaarse õppe klassis; 

2.7. Eksternõppesse kandideerimisel ei saa sisseastujal olla rohkem, kui viies õppeaines 

lõpuhinne/ kooliastmehinne puudulik. 

2.8. Vabade õpilaskohtade olemasolul toimub täiendav vastuvõtt. 

Kooskõlastatud: TVTG hoolekogu protokoll nr. 2-15/2, 24. novembril 2022 
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