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Õpilaste 10. klassi vastuvõtmise tingimused ja kord 2020/21. õppeaastaks
1. Õpilaste vastuvõtutingimused 10. klassi
1.1. Kooli gümnaasiumiastmesse võetakse vastu põhikooli lõpetamise tulemuste ja kooli
kehtestatud tingimuste alusel, olenemata õpilase elukohast.
1.2. Õpilasi võetakse vastu kolme õppesuunda: reaal-loodusteaduslikku, majandus- ning
humanitaarsuunda.
1.3. Sisseastumisel arvestatakse põhikooli õigel ajal ja vähemalt rahuldavate tulemustega
lõpetamist ning vastuvõtu kriteeriumite täitmist.
1.4. Väljaspool üldist konkurssi võetakse 10. klassidesse vastu sisseastuja, kelle põhikooli
lõputunnistuse aastahinded on neljad ja viied ja “arvestatud”. Need õpilased sooritavad ainult
inglise keele testi, mille tulemus ei mõjuta sisseastumist, vaid on aluseks inglise keele
tempogruppide koostamisel.
1.5. Õpilased, kellel ei ole täidetud punktis 1.4. sätestatud kriteerium, teevad eesti keele,
matemaatika ja inglise keele sisseastumistesti. Testi täitmiseks on aega 90 minutit ja
maksimaalne punktisumma on 100 punkti, millest eesti keele ja matemaatika osakaal on à 35
punkti, inglise keelel 30 punkti.
1.6. Vastu võetakse õpilane, kelle testi tulemus on vähemalt 60 punkti ehk 60% maksimaalsest
punktisummast, tingimusel, et iga aine tulemus eraldi on vähemalt 10 punkti.
1.7. Iga sisseastuja võib avalduse esitamisel märkida kaks valikut. Kõigepealt kandideerib
sisseastuja esimesena esitatud õppesuunda. Kui ta testi tulemuste järgi soovitud õppesuunda ei
pääse, kandideerib ta teisena esitatud valiku järgi.
2. Vastuvõtmise korraldus
2.1. Sisseastumiskonkursile registreerimiseks esitab õpilane elektrooniliselt täidetud avalduse
ja 9. klassi klassitunnistuse koopia hiljemalt 2. juuniks e-posti aadressile avaldused@rrg.ee.
2.2. Õpilased, kes ei vasta punktis 1.4. sätestatud tingimustele, sooritavad testi 9. juunil 2020
kl. 12. Kaasa tuleb võtta pildiga isikut tõendav dokument. Testi läbiviimisel jälgitakse
kõiki hetkel kehtivaid ohutusreegleid.
2.3. Õpilased, kes vastavad punktis 1.4. sätestatud tingimustele sooritavad inglise keele testi
2020 septembris uue õppeaasta esimesel nädalal.
2.4. Vastuvõetud õpilaste koodid avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt järgmisel päeval pärast
vastuvõtu tulemuste selgumist.
2.5. 10. klassi vastuvõetud õpilased on kohustatud kooli õppima asumisest teavitama, esitades
kooli kantseleisse oma põhikooli lõputunnistuse originaali ja väljavõtte tervisekaardist
hiljemalt 19. augustiks 2020.

