KINNITATUD
Tallinna Haridusameti juhataja
käskkirjaga
LISA 2

TALLINNA ÕISMÄE VENE LÜTSEUMI VASTUVÕTU TINGIMUSED JA KORD

1. Üldsätted
1.1.Kord kehtestatakse lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 ja Tallinna
Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruse nr132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise
tingimused ja kord“ alusel.
1.2.Kool avalikustab oma veebilehel uute õpilaste vastuvõtmise korra jooksva aasta 1.märtsiks.
1.3.Uute õpilaste vastuvõtuks tuleb vajalikud dokumendid esitada kooli kantseleisse.
1.4.Uued õpilased võetakse kooli õpilaste nimekirja kooli direktori käskkirja alusel.
2. Esimesse klassi vastuvõtt
2.1.Tallinna Õismäe Vene Lütseumi I klassi võetakse kõik lapsed, kes on määratud Tallinna
Haridusameti poolt.
2.2.Isik või tema seaduslik esindaja on kohustatud 10. juuniks teavitama elukohajärgsest kooli
õppekoha vastuvõtmisest või selle loobumisest vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis või ühtses veebikeskkonnas.
2.3.Kooli kantseleisse tuleb esitada järgmised dokumendid:
2.3.1. kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja
puhul vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis ankeedi (Lisa 1);
2.3.2. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi)
ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2.3.3. kui ankeedi esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud
ärakirja või väljavõtte;
2.3.4. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.
2.4. Alates 11. juunist saavad kõik soovijad esitada olemasolevatele vabadele kohtadele taotlusi
otse kooli.
3.

Vastuvõtt kümnendasse klassi

3.1 Kool võtab vastu kümnendasse klassi motiveerituid ja õpihimulisi õpilasi, kellel on kooliga
samad väärtushinnangud.
3.2 Sisseastujale toimub vestlus, kus viibivad gümnaasiumiastme õpetajad ja juhtkond.
3.3 Gümnaasiumi vastuvõtmisel arvestatakse põhikooli lõputunnistust ja lõpueksami tulemusi.

3.4 Sisseastuja vastuvõtmisest gümnaasiumiastmesse teavitab kool õpilast emaili teel.
4.

Vastuvõtt 2.-9. ja 11. – 12. klassidesse

4.1 Tallinna Õismäe Vene Lütseum võtab vastu põhikooli õpilasi vabadele õpilaskohtadele.
4.2 Tallinna Õismäe Vene Lütseum võtab vastu gümnaasiumiastme õpilasi vabadele õpilaskohtadele
hinnete alusel ning vestluse põhjal.

/allkirjastatud digitaalselt/
Andres Pajula
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TALLINNA ÕISMÄE VENE LÜTSEUM
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3x4 või
digifoto
soovi korral
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Kinnitan

määratud

vaba oleva

õppekoha 1. klassis minu lapsele

__________________________________________________________________________________
Lapse ees- ja perekonnanimi trükitähtedega

Isikukood _________________________ Sünnikoht __________________Kodune keel ___________
Tegelik elukoht _______________________________________________ Postiindeks ___________

LAPSEVANEMAD või HOOLDAJA
ISA eesnimi _____________________________

EMA eesnimi _____________________________

Perekonnanimi ___________________________

Perekonnanimi ____________________________

Telefon _________________________________

Telefon __________________________________

e-post __________________________________

e-post ___________________________________

Muu kontakt (soovi korral) ____________________________________________________________

Olen tutvunud Tallinna Õismäe Vene Lütseumi kodukorraga.
Kinnitan, et minu poolt esitatud andmed on õiged ja annan nõusoleku ankeedis märgitud andmete
kasutamiseks kooli määramisel.

„ _______“ __________________ 20_____.a.

Lapsevanema nimi

______________________________________

Allkiri ________________________________

