
KEHTESTATUD
Rapla Gümnaasiumi direktori 17.02.2021
käskkirjaga nr 1-2/9/2021

Rapla Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Vastuvõtukord reguleerib õpilaste vastuvõttu Rapla Gümnaasiumisse (edaspidi kool) statsionaarse õppe 
10. klassi (edaspidi Tertia), 11. klassi (edaspidi Secunda) ja 12. klassi (edaspidi Prima).

1.2. Sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille töökorra ja koosseisu kinnitab kooli 
direktor käskkirjaga hiljemalt vastuvõtu teadaandes märgitud dokumentide esitamise tähtajaks.

1.3. Vastuvõtukord avaldatakse kooli veebilehel.

2. VASTUVÕTU TINGIMUSED

2.1. Tertiasse vastuvõtmise eeldused:
2.1.1. põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
2.1.2. positiivse tulemusega sooritatud kirjalik sisseastumistest;
2.1.3. positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus;
2.1.4. vähemalt rahuldavad põhikooli klassi- ja lõputunnistuse hinded (sh käitumise ja hoolsuse hinne ning 

lõpueksamipunktid teisendatuna protsentideks ja viiepallisüsteemi vastavalt põhikooli riikliku õppe-
kava § 21 lõikele 3);

2.1.5. üleminekul ühest koolist teise gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud varase-
mad positiivsed õpitulemused.

2.2. Tertias õpingute alustamiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem järg-
mised dokumendid:
2.2.1. taotlus kooli vastuvõtuks;
2.2.2. põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
2.2.3. 9. klassi tunnistus;
2.2.4. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult  

kinnitatud ärakiri või väljavõte;
2.2.5. kui taotluse esitab vanem või seaduslik esindaja, siis vanema või seadusliku esindaja isikut tõen-

dava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte. Sisseastuja või vanem ei pea taotlusele 
lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral;

2.2.6. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul (esitatakse kinnises ümbrikus 
kooli infolauda enne õppeaasta algust);

2.2.7. hinneteleht, klassitunnistus või õpinguraamat, kuhu on märgitud kohustuslike ja valikkursuste nime-
tused ning hinded, kui õpilane asub õppima õppeperioodi kestel.

2.3. Secundasse ja Primasse vastuvõtmise eeldused:
2.3.1. gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud varasemad positiivsed õpitulemused;
2.3.2. positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus.

2.4. Secundas ja Primas õpingute alustamiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul 
vanem järgmised dokumendid:
2.4.1. taotlus kooli vastuvõtuks;
2.4.2. väljavõte õpilasraamatust;
2.4.3. hinneteleht, klassitunnistus või õpinguraamat, kuhu on märgitud kohustuslike ja valikkursuste nime-

tused, nende mahud ja hinded, kui õpilane asub õppima õppeperioodi kestel;
2.4.4. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult  

kinnitatud ärakiri või väljavõte;
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2.4.5. kui taotluse esitab vanem või seaduslik esindaja, siis vanema või seadusliku esindaja isikut tõen-
dava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte. Sisseastuja või vanem ei pea taotlusele 
lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral;

2.4.6. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul (esitatakse kinnises ümbrikus 
kooli infolauda enne õppeaasta algust).

3. SISSEASTUMISTESTI JA -VESTLUSE KORRALDUS

3.1. Sisseastumistesti ja -vestluse korralduse kohta jagatakse sisseastujale infot elektroonilise sisseastumis-
keskkonna kaudu. Täpsem teave registreerumise kohta avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt 1. märtsil.

3.2. Kõik Tertiasse astujad osalevad sisseastumistestil.
3.2.1. Sisseastumistest sisaldab matemaatika, eesti keele ja inglise keele õppeainete ülesandeid põhi-

kooli õppekava ulatuses.
3.2.2. Sisseastumistesti eesmärk on teha kindlaks sisseastuja võimekus õppida gümnaasiumis.

3.3. Sisseastumistest toimub aprillikuu kolmandal reedel. Sisseastumistesti tulemustest teavitatakse 10 töö-
päeva jooksul.

3.4. Otsuse vestlusele kutsumise kohta teeb vastuvõtukomisjon sisseastumistesti tulemuste ja klassitunnistuse 
põhjal ning teavitab sisseastujat sellest elektroonilises sisseastumiskeskkonnas.

3.5. Sisseastumisvestlused Tertias õppida soovijatele toimuvad aprillikuu koolivaheajal ja/või vahetult pärast 
seda.

3.6. Sisseastumisvestluse eesmärgiks on välja selgitada sisseastuja huvid, võimed ja motiveeritus pühenduda 
gümnaasiumiõpingutele.

3.7. Tertias õppida soovijad esitavad sisseastumisvestlusele tulles 9. klassi hinnetelehe väljavõtte õppeinfo-
süsteemist ja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi).

3.8. Pärast vestluse läbimist saadetakse sisseastujale elektroonilise sisseastumiskeskkonna kaudu hiljemalt 
10. mail kutse õppima asumiseks Rapla Gümnaasiumisse või kordusvestlusele.

3.9. Sisseastumisvestlused Secundas ja Primas õppida soovijatele toimuvad eraldi kokkuleppe alusel.

4. DOKUMENTIDE ESITAMINE JA VASTUVÕTMISEST TEAVITAMINE

4.1. Sisseastumisdokumendid, v.a tervisekaardi väljavõte, esitatakse elektroonselt sisseastumiskeskkonna 
kaudu või paberil kooli kantseleisse.

4.2. Tervisekaart esitatakse kinnises ümbrikus kooli infolauda õppeaasta esimesel nädalal.

4.3. Sisseastumisdokumente võetakse vastu 15.–26. juunini.

4.4. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO 
Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classi-
fication of Education – ISCED).

4.5. Kool garanteerib vahetusõpilaseks läinud vastuvõetud õppijale õppekoha järgmiseks õppeaastaks.

4.6. Kooli vastuvõtmisest teavitatakse e-kirja teel hiljemalt 1. juulil.

4.7. Kõik erijuhtumid lahendab vastuvõtukomisjon.
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