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Rakvere Põhikooli vastuvõtmise tingimused ja kord 

1. Õpilase vastuvõtmise üldtingimused 
1.1. 1.klassi õppekoha Rakvere linnas elavale koolikohustuslikule lapsele määrab 
Rakvere Linnavalitsus. Põhikooli määramisel on aluseks koolis avatavate 1. klasside arv, 
õppekohtade arv ja koolikohustuslike laste elukohad. 
1.2. 2.-9.klassi õpilase vanema jaoks on koolikohustuslikule lapsele põhikooli valik vaba, 
kui koolis on vabu õppekohti. Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli ka teiste 
omavalitsuste õpilasi. 
1.3. Õppenõukogu otsustab, millises klassis jätkab õpinguid:  
1.3.1. välisriigist tulnud õpilane;  
1.3.2. õpilane, kellel puudub haridust tõendav dokument; 
1.3.3. õpilane, kes on õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata põhikooli 

riikliku õppekava järgi; 
1.3.4. õpilase puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat 
nominaalset õppeaega. 

1.4. Õpilase nimekirja arvamine vormistatakse kooli direktori käskkirjaga. 

2. Dokumentide esitamine  
2.1. 1.klassi vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem kooli poolt teada antud tähtajaks 
vormikohase taotluse, mis on kättesaadav kooli veebilehel ja paberkandjal kooli kantseleis. 
2.2. Taotlusele lisab 1.klassi õpilase vanem: 
2.2.1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või – 

tõendi) koopia, 
2.2.2. vanema isikut tõendava dokumendi koopia (va digitaalallkirjaga kinnitatud 

taotluse esitamise korral), 
2.2.3. lasteasutuse poolt koostatud koolivalmiduse kaardi, 
2.2.4. õpilaspileti pildi, 
2.2.5. tervisekaardi. 
2.3. Ühest koolist teise üleminekul esitab vanem: 
2.3.1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või – 

tõendi) koopia, 
2.3.2. vanema isikut tõendava dokumendi koopia (va digitaalallkirjaga kinnitatud 

taotluse esitamise korral), 
2.3.3. õpilaspileti pildi, 
2.3.4. väljavõtte õpilasraamatust, 
2.3.5. klassitunnistuse, 
2.3.6. tervisekaardi. 
2.3.7. Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele 

õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi. 

3. Rakendussätted 
3.1. Kool avalikustab vastuvõtmise tingimused ja korra kooli veebilehel. 
3.2. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5, Haridus- ja 
teadusministri 19.08.2010 a. määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised 
tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” § 2 lg 1, Rakvere linnavolikogu 
17.02.2016 a. määruse nr 1 „Rakvere linna munitsipaalkoolidesse õpilaste vastuvõtmise 
kord“ ja Rakvere Linnavalitsuse 15.02.2016 määruse nr 1 „Elukohajärgse põhikooli 
määramise tingimused ja kord“ alusel. 


