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„Õpilaste põhikooli vastuvõtmise tingimused ja
kord“ kehtestamine

Võttes aluseks Rakvere Linnavalitsuse 15.02.2016 määruse nr 1 „Elukohajärgse põhikooli määramise
tingimused ja kord“ § 3 ja 4 ning Rakvere Linnavolikogu 17.02.2016 määruse nr 1 “ Rakvere linna
munitsipaalkoolidesse õpilaste vastuvõtmise kord“ § 3
k e h t e s t a n:
Rakvere Reaalgümnaasiumi “Õpilaste põhikooli vastuvõtmise tingimused ja kord“
1. 1. klassi vastuvõtmine
1.1 Lapsevanemal, kelle laps on määratud Rakvere Reaalgümnaasiumi nimekirja, tuleb sisseastuva õpilase
vanem esitama Haridus- ja teadusministri 19.08.2010 a. määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise
üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” paragrahvis 3 sätestatud dokumendid ja
määruse lisa 1 vormi kohase taotluse.
1.2 Avaldusi võetakse vastu 26.aprillist kuni 5.maini kl. 8.00-16.00 II korrusel õppealajuhataja
kabinetis.
1.3 Kaasa tuleb võtta lapse sünnitunnistus ja lapsevanema isikut tõendav dokument. Võimalusel ka lapse
koolivalmidustõend ja tervisetõend.
1.4 Kõigi õpilastega viiakse lapsevanema juuresolekul läbi koolivalmiduse vestlused, mille põhjal
moodustatakse klassikomplektid.
1.5 Vestlused viiakse läbi 2.maist – 12.maini graafiku alusel, kuhu saab aja broneerida avalduse
toomise.
1.6 Pärast 25. aprilli saab lapse 1.klassi panna või kooli vahetada vabade õppekohtade olemasolul.
1.7 Vanem saab infot vabade õppekohtade kohta: e-keskkonnast ARNO Rakvere Linnavalitsuse telefonil
322 2336, vilja.messer@rakvere.ee
2. 2.-9. klassi vastuvõtmine
2.1 kool 1.-3. kooliastme teistesse klassidesse võetakse eelisjärjekorras koolikohustuslikke lapsi, kelle
elukohana Rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn. Vabade õppekohtade olemasolul võib vastu
võtta ka Rakvere linnas mitteelavaid lapsi.
2.2 Kui vabale õppekohale 2.- 9. klassini on soovijaid rohkem kui üks, on koolil õigus
korraldada täiendavaid tasemetöid emakeeles, matemaatikas ja võõrkeeles. Vastuvõtt vabale
õppekohale toimub tasemetööde tulemuste pingerea alusel.
2.3 Kooli vastuvõtmiseks peab sisseastuva õpilase vanem esitama Haridus- ja teadusministri
19.08.2010 a. määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning
koolist väljaarvamise kord” paragrahvis 3 sätestatud dokumendid ja määruse lisa 1 vormi
kohase taotluse.
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