
KINNITATUD 
Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 

LISA 5 
 

TALLINNA KESKLINNA VENE GÜMNAASIUMI ÕPILASTE VASTUVÕTU 
TINGIMUSED JA KORD 

 

1. Üldsätted 
1.1. Käesolev vastuvõtu kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi 
(edaspidi kool). Vastuvõtu kord tugineb põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele (§ 27 lg 5), Tallinna 
linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrusele nr 132 “Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise 
tingimused ja kord” ja haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli 
vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“. 

1.2. Kooli võetakse õpilasi vastu lapsevanema või eestkostja (edaspidi „vanema“) taotluse alusel.  

1.3 Gümnaasiumisse astumise katse  toimumise aeg ja vastuvõtukomisjonide koosseis kinnitatakse 
kooli direktori käskkirjaga. 

 

2. Vastuvõtt 1. klassi 
2.1. 1. klassi õpilased võetakse kooli vastu vastavalt Tallinna linnavalitsuse 21. detsembri 2011      
määrusele „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“. 

2.2. Vanem esitab 1. märtsist 15. märtsini Tallinna Haridusametile taotluse lapse õppima asumise 
kohta e-Kooli kaudu või paberil kohapeal. 

2.3. Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab lisaks taotlusele ka lasteasutuse hinnangu 
lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni soovituse. 

2.4. Haridusameti juhataja määrab isikutele oma käskkirjaga elukohajärgse kooli hiljemalt 25. 
maiks.  

2.5. Haridusamet teavitab elukohajärgse kooli määramisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas 
vormis isiku rahvastikuregistrijärgsele aadressile või e-Koolis hiljemalt 25. maiks. 

2.7. Vanem on kohustatud 10. juuniks teavitama määratud elukohajärgset kooli õppekoha 
vastuvõtmisest või sellest loobumisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või e-Koolis.  

2.8. Kool teeb e-Koolis märke isikute kohta, kes teavitasid või kes ei ole teavitanud kooli õppekoha 
vastuvõtmisest või õppekohast loobumisest, hiljemalt 11. juuniks. 

2.9. Alates 11. juunist saavad kõik soovijad esitada vabadele kohtadele taotlusi otse koolile. 

2.10. Vabad õpilaskohad komplekteeritakse vanema taotluse alusel. Vastav taotlus tuleb vanemal 
koolile esitada kirjalikult või elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna. 

2.11. 1. klassi õpilase vastuvõtmiseks kooli tuleb esitada vastavalt haridus- ja teadusministri 19. 
augusti 2010 määrusele nr 43 järgmised dokumendid: 

2.11.1. vormikohane taotlus (Lisa 1), mis on kättesaadav kooli kantseleist ning kooli kodulehel; 
2.11.2. sünnitunnistus ja/või isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte; 
2.11.3. lapse tervisekaart (selle olemasolul); 
2.11.4. koolivalmiduskaart; 
2.11.5. digitaalne dokumendifoto õpilaspileti vormistamiseks. 

 

3. Vastuvõtt 10. klassi 
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3.1. Gümnaasiumisse vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või sellele vastava välisriigi hariduse 
taseme omandanud õpilane. 

3.2. Registreerimine katsele toimub kooli kodulehe www.tkvg.ee kaudu. Kirjaliku katse (LISA 3) 
sooritamise täpne aeg avaldatakse kooli kodulehel. 

3.3. Katsele tulles peab õpilasel kaasas olema isikut tõendav dokument ja 9. klassi tunnistuse 
kinnitatud koopia. 

3.4. Katse ülesannete koostamise ja hindamise eest vastutab direktori käskkirjaga moodustatud 
vastuvõtukomisjon. 

3.5. Katse toimub inglise keeles. 

3.6. Katse eest on võimalik saada kuni 30 punkti ning matemaatika, inglise-, vene- ja eesti keele iga 
lõpuhinde eest 5 punkti. Kokku 50 punkti. 

3.7. Kirjaliku katse tulemuse ja põhikooli lõputunnistuse hinnete põhjal koostatakse pingerida katsel 
osalenud õpilastest ning komisjon teeb otsuse sisseastuja vastuvõtmise kohta. 

3.8. Õpilasel ja tema vanemal on õigus tutvuda hinnatud töödega ja saada selgitust tulemuste kohta. 

3.9. Otsus vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks e-kirja 
teel hiljemalt kolme nädala jooksul peale  katse toimumist. 

3.10. Oma soovist saada Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi õpilaskandidaadiks peab 
nimekirjas olev õpilane teatama 25. juuniks e-kirja teel aadressil kvg@kvg.tln.edu.ee. 

3.11. Taotlusi 10. klassi astumiseks koos põhikooli lõputunnistusega võetakse vastu üldjuhul 27. 
juunini. Taotluse vorm (LISA 2) on kättesaadav kooli kantseleis ja kodulehel. 

3.12. Kui õpilane soovib kohast loobuda, tuleb oma soovist koolile teatada e-kirja teel aadressil 
kvg@kvg.tln.edu.ee. Selle alusel arvatakse õpilaskandidaat nimekirjast välja. 

 
4. Õpilase üleminek ühest koolist teise 
4.1. Õpilaste vastuvõtt ühest koolist teise üleminekul toimub üldjuhul õppeaasta lõpul. 

4.2. Kooli vahetav õpilane peab esitama järgmised dokumendid: 

4.2.1. vormikohane taotlus 2.-9. klassi astumiseks (Lisa 1) või 11.-12. klassi astumiseks (Lisa 2). 
Taotlus on kättesaadav kooli kantseleis ja kodulehel; 

4.2.2. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust; 
4.2.3. tervisekaart; 
4.2.4. direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus, kui õpilane 

arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu; 
4.2.5. kooli direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning 

hinneteleht jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse 
koolist välja õppeperioodi keskel; 

4.2.6. digitaalne dokumendifoto õpilaspileti vormistamiseks. 

4.3. Üleminekuklassidesse võetakse vastu õpilased vabade õppekohtade olemasolul vestluse 
alusel. Kooli juhtkond viib õpilase ja tema vanemaga läbi vestluse kokkulepitud ajal.  

 

5. Õpilaste üle arvestuse pidamine 
5.1. Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja „Eesti Vabariigi haridusseaduse” § 36 lõike 
4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) vastavalt EHIS-e põhimäärusele. 
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                LISA 1 

Lapsevanema ees- ja perekonnanimi 

 …………………………………………… 
Elukoha aadress 

 …………………………………………… 
              Kontakttelefon  

 ….………………………….……………... 
E-posti aadress 

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktorile 

 

TAOTLUS 

 

Palun minu laps vastu võtta Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ……... klassi 
alates ………….2017.a. 

Lapse ees- ja perekonnanimi………………………………………………………. 

Isikukood…………………………………………………………………………... 

Sünniaeg, kodakondsus……………………………………………………………. 

Emakeel (kodune keel)………………………….…………………………………. 

Elukoht rahvastikuregistri järgi……………………………………………………. 

Tegelik elukoht ……………………………………………………………………. 

Millisest õppeasutusest saabus …………………………………………………… 

 

Andmed vanemate kohta (ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon) 

 

Isa…….……………………..……………………………………………………... 

Ema.………………………………………………………………………………... 

 

 

Kuupäev …….. ……..20….a.                      Allkiri………………………... 



4 
 

LISA 2 

 

…………………………………………………… 

Õpilase ees- ja perekonnanimi 

…………………………………………………… 

Tegeliku elukoha aadress 

 …………………………………………………… 

Kontakttelefon 

 ….………………………………………………... 

E-posti aadress 

 

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktorile 

 

TAOTLUS 

 

Palun mind vastu võtta Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi …………... klassi 

alates …………….. 2017.a. 

Ees- ja perekonnanimi..…………………………………………………………… 

Isikukood …………………………………………………………………………. 

Sünniaeg, kodakondsus………………..…………………………………………... 

Emakeel (kodune keel) ……………………………………………………………. 

Elukoht rahvastikuregistri järgi …………………………………………………… 

Millisest õppeasutusest saabus…………… ………………………………………. 

 

Andmed vanemate kohta: (ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon) 

 

Isa…...………………………..……………………………………………………. 

Ema ...……………………………………………………………………………… 

 

Kuupäev  …………...20….a.     Allkiri ……………………….. 
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LISA 3 

Õpilase 10. klassi astumisel sooritatava katse sisu ja läbiviimine 
 
1.1. Inglise keele katse sisu on vastavuses põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud pädevustega 

põhikooli lõpetajale inglise keeles (tase B1). 
1.2. Katse koosneb grammatika – ja sõnavaraharjutustest (valikvastused, puuduvate lünkade 

täitmine jne), mis eeldavad keele erinevate struktuuride äratundmist ja koostamisoskust. 
1.3. Inglise keele teadmiste katse hõlmab järgmised teemad: 
1.3.1. nimisõna: erandlik mitmus, omastav kääne, ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad; 
1.3.2. artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine, enamkasutatavad väljendid.  
1.3.3. omadussõna: omadussõnade võrdlemine, omadussõnade kasutamine; 
1.3.4. arvsõna: põhi- ja järgarvud, kuupäevad, aastaarvud, telefoninumbrid, protsent; 
1.3.5. sidesõna and arvsõnades; arvsõna 0 erinev lugemine; 
1.3.6. tegusõna: reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad; ajavormid Present Simple, Past 

Simple, Future Simple, Present Progressive, Past Progressive, Present Perfect; 
1.3.7. määrsõna: moodustamine, võrdlemine, määrsõnad ilma lõputa –ly; 
1.3.8. sidesõna: if, because, therefore, after, before, until, as soon as, both…and; 
1.3.9. lauseõpetus: sõnajärg jaatavas, küsivas ja eitavad lauses, lühivastused. 
1.4. Inglise keele katse lahendamiseks antakse aega 30 minutit ja seda hinnatakse maksimaalselt 

30 punktiga. 
1.5. Töid hindavad vastavate ainete õpetajad, hindamise korraldamise ja tulemuste õigsuse eest 

vastutab komisjoni esimees. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


