Kinnitatud
PVS üldkoosolekul 24.04.2014

Pärnu Vabakooli vastuvõtu tingimused ja kord
I

Üldsätted

1.

5.
6.

Lapse Pärnu Vabakooli kandideerimiseks täidab lapsevanem või lapse seaduslik
esindaja kirjaliku taotluse kooli kodulehel või paberkandjal ja esitab need kooli
sekretärile või direktorile.
Vastavalt 
Pärnu Vabakooli põhikirjale on klasside täituvuse piirnormiks 18 õpilast.
Õpilaste vastuvõtuks moodustatakse vastuvõtukomisjon, kuhu kuuluvad kooli direktor,
õppealajuhataja, klassijuhataja. Vajadusel kaasatakse erinevate valdkondade eksperte.
Vastuvõtukomisjon viib 
vajadusel 
läbi perevestluse, 
kus tutvustatakse kooli õppeja
kasvatuskontseptsiooni ning selgitatakse välja vastastikused ootused ja räägitakse nii
vanema kui ka õpetaja rollist lapse arendamisel.
Vastuvõtukomisjon teeb otsuse õpilase kooli vastuvõtmiseks.
Kooli vastuvõetud õpilaste nimekirja kinnitab kooli direktor.

II

Vastuvõtu põhimõtted

1.

Vastuvõtt 1. klassi

1.1
1.2

Taotlusi 1. klassi astumiseks võetakse vastu õppeaastale eelneva 1. veebruarini.
Hilisemaid sooviavaldusi käsitletakse käesoleva dokumendi II osa punkt 2 alusel
(Täiendav vastuvõtt 1.9. klassi).
1. klassi 
kandideeriv laps osaleb üldreeglina ühel tutvumispäeval koolitöös, mis
sisaldab praktilisi töid ja mängulisi tegevusi. Koolipäev toimub kokkulepitud ajal
eelneval kevadpoolaastal jaanuarisveebruaris. Tutvumispäeva eesmärk on lapse
koolivalmiduse hindamine.
Kooli vastuvõtukomisjon komplekteerib 1. klassi hiljemalt 5. märtsiks. Uue 1. klassi
nimekiri avaldatakse kooli kodulehel.
Õpilaskandidaadi klassikoosseisu mittevastuvõtmisest teatab kooli direktor perele
individuaalselt hiljemalt 10. märtsiks.

2.
3.
4.

1.3

1.4.
1.5.

2.

Täiendav vastuvõtt 1. 9. klassi

2.1

Õpilased saavad kandideerida vabadele õppekohtadele kogu õppeaasta vältel
tingimusel, et järgmiseks õppeaastaks laekuv taotlus on esitatud hiljemalt 1. maiks.
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2.2
2.3

2.4
2.5.

2.9. klassi õpilaskandidaat osaleb koolitöös kuni kolmel tutvumispäeval,
lapsevanem(ad) ja laps osalevad perevestlusel.
Tutvumispäevade eesmärk on hinnata õpilaskandidaadi õpioskuseid ja omandatud
õpitaset, motiveeritust, suhtumist õppetöösse, sotsiaalseid oskuseid ning läbitud
õppekava. Arvestatakse eelnevat koolikohustuse täitmist ja tulemusi õppetöös.
Tutvumispäevade käigus on praktilisteks töödeks eesti keele, matemaatika ja vajadusel
mõne teise aine test lähtuvalt Pärnu Vabakooli ja riiklikust õppekavast.
Perevestlusel ja tutvumispäevadel selgub pere ja kooli ning õpilase ja klassi ootuste
omavaheline sobivus.

3.

Esitatavad dokumendid

3.1.

Kui laps on kooli direktori kirjaliku tagasiside või uue 1. klassi puhul kodulehel
avaldatud nimekirja alusel õpilaskandidaadiks vastu võetud, esitab lapsevanem või
lapse seaduslik esindaja koolile:
sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või tõendi)
ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
vanema
te isikut tõendava dokumendi 
ametlikult kinnitatud ärakirjad või
väljavõtted;
ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
1. klassi kandideerimisel koolivalmiduskaardi, mille väljastab koolieelne lasteasutus;
lapse foto (3x4 cm);
täidetud ankeedi.

3.1.1.
3.1.2.
3.
1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

3.2. Kooli vahetamisel esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja koolile 
lisaks:
3.2.1. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
3.2.2. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu
jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane vahetab kooli pärast õppeperioodi lõppu;
3.2.3. kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu
ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane vahetab
kooli õppeperioodi kestel.
3.3. Õpilaskandidaat, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, esitab punktis 3.2
nimetatud dokumentide asemel välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud
õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

III Lõppsätted
1.

Õpilaskandidaat kinnitatakse Pärnu Vabakooli õpilaseks vastuvõtuprotsessi järgselt
pärast nõutavate dokumentide esitamist ning lapsevanema või lapse seadusliku
esindaja ja Pärnu Vabakooli direktori poolt allkirjastatud õppeteenuse osutamise
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2.
3.

lepingu jõustumist. Lepingus sätestatakse poolte õigused ja kohustused õpilasele
hariduse andmisel.
Koolil on õigus mitte selgitada õpilaskandidaadi kooli vastuvõtmisest keeldumise
põhjust.
Eelisjärjekorras võetakse vastu lapsi, kellel on Pärnu Vabakoolis pereliikmeid.
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