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käskkirjaga nr 10
Rakvere Reaalgümnaasium
Õpilaste gümnaasiumi klassidesse vastuvõtmise tingimused ja kord
1. Õpilaste vastuvõtutingimused 10. klassi
1.1. Kooli gümnaasiumiastmesse toimub vastuvõtt põhikooli lõpetamise tulemuste ja kooli
kehtestatud tingimuste alusel olenemata õpilase elukohast.
1.2. Vastuvõtt toimub kolme õppesuunda: majanduse, reaal-loodusteaduslikku ning
humanitaarsuunda.
1.3. Sisseastumisel arvestatakse põhikooli õigel ajal ja rahuldavate tulemustega lõpetamist
ning vastuvõtu kriteeriumite täitmist.
1.4. Sisseastuja peab olema põhikooli eesti keele ja matemaatika ühtsete ülesannetega
lõpueksamil saavutanud vähemalt 55% punktidest.
1.5. Sisseastumisel arvestatakse õpilase järgmisi tulemusi:
1.5.1. põhikooli eesti keele ühtsete ülesannetega lõpueksami punktid jagatud kahega (max 50
p);
1.5.2. põhikooli matemaatika ühtsete ülesannetega lõpueksami punktid (max 50 p);
1.5.3. inglise keele sisseastumistesti punktid (max 50 p), mis on aluseks õpilaste
keelegruppidesse jaotamisel.
1.6. Arvesse läheb õpilase saavutatud punktide absoluutsumma. Maksimumsumma on 150
punkti. Vastuvõtukünnis on 90 punkti ehk 60% maksimaalsest kogusummast.
1.7. Väljaspool üldist konkurssi võetakse 10. klassidesse vastu sisseastuja,
1.7.1. kes on tulnud maakondlikul aineolümpiaadil viimase õppeaasta jooksul 1.-3. kohale ja
kellel on täidetud punktis 1.4. toodud kriteeriumid või
1.7.2. kelle põhikooli lõputunnistuse aastahinded on neljad ja viied.
1.8. Iga sisseastuja võib avalduse esitamisel märkida kaks valikut. Tulemuste
kindlakstegemisel kandideerib sisseastuja kõigepealt esimesena esitatud õppesuunda. Kui
konkursi tulemusena ta soovitud õppesuunda ei pääse, kandideerib ta teisena esitatud valiku
järgi.
2. Vastuvõtmise korraldus
2.1. Vastuvõtukatsed korraldatakse pärast põhikooli õppeperioodi lõppu. Täpsem aeg
avaldatakse kooli kodulehel ja vähemalt ühes maakondliku levikuga ajalehes.
2.2. Vastuvõtukatsete alguseks esitab sisseastuja avalduse ja 9. klassi klassitunnistuse koopia.
2.3. Vastuvõetud õpilaste nimekiri avaldatakse hiljemalt järgmisel päeval peale
vastuvõtutulemuste selgumist kooli kodulehel.
2.4. Õpilased, kes on vastu võetud 10. klassidesse, on kohustatud kooli õppima asumisest
teavitama, esitades kooli kantseleisse oma põhikooli lõputunnistuse originaali ja väljavõtte
tervisekaardist hiljemalt 19. augustiks. Vabanenud õppekohtadele saavad 21.-28. augustini
kandideerida need sisseastujad, kes vastuvõtukünnist ei ületanud (täidetud peavad olema
punktides 1.3., 1.4. ja 1.6. toodud kriteeriumid).
2.5. Pärast õppeaasta algust 10. klassidesse astuda soovivate õpilaste tulemused peavad
vastama paragrahvis 1 sätestatud nõuetele.

3. Õpilaste vastuvõtt 11. ja 12. klassidesse
3.1. Kooli 11. ja 12. klassidesse võetakse õpilasi vabade õpilaskohtade olemasolul ja üldjuhul
elukoha muutumise tõttu.
3.2. Vastuvõetava õpilaskandidaadi sobivuse hindamiseks võib õppesuunda määravates
ainetes teha tasemetöid. Vastavad ained ning tasemetööde sisu määrab kindlaks kool,
arvestades gümnaasiumi õppekava nõudeid ning õpilase läbitud kursusi teistes koolides.
3.3. Õppima asumiseks esitab õpilane avalduse, väljavõtte õpilasraamatust, hinnetelehe ning
väljavõtte tervisekaardist.

Heaks kiidetud:
1. Kooli õpilasesinduses 14.01.2019
2. Kooli hoolekogus 31.01.2019
3. Kooli õppenõukogus 05.02.2019

