
 

 
 

HANKELEPINGU LISA: 
SPORDIKOOLI JA GÜMNAASIUMI VASTUVÕTUEESKIRI 

 
 

 
1. Üldsätted 
 
1.1. Käesolev eeskiri reguleerib Õppursportlaste vastuvõttu Spordikooli ja 

Gümnaasiumi spordi- ja gümnaasiumihariduse saamiseks eeldusel, et 
Õppursportlaste kandidaadid on välja valitud sportlike tulemuste ja võimekuse 
alusel spordialaliitude poolt ja on kantud Õppursportlaste kandidaatide nimekirja 
Eesti Olümpiakomitee poolt, mis omakorda esitatakse Tellija poolt Täitjale koos 
Riikliku Koolitustellimusega. 

 
1.2. Gümnaasiumi võetakse Õppursportlased õppima gümnaasiumiastme klassidesse. 
 
1.3. Õppimine on Õppursportlasele tasuta, tema eest tasub Tellija. 
 
1.4. Vastuvõtueeskirjade täitmise eest vastutab ning sisseastumisega seotud küsimused 

lahendab lõplikult Täitja juhatuse poolt hiljemalt iga aasta 1. jaanuariks 
moodustatud vastuvõtukomisjon. 

 
1.5. Õppursportlane loetakse  Spordikooli ja Gümnaasiumi vastuvõetuks, kui ta on 

vastava spordialaliidu ettepanekul lülitatud Eesti Olümpiakomitee poolt koostatud 
Õppursportlaste kandidaatide nimekirja  ja edukalt läbinud Gümnaasiumis  
sisseastumistestid üldhariduse osas ning kui hiljemalt 31. augustiks on sõlmitud 
nõutud lepingud Täitjaga. 

 
1.6. Vastuvõtueeskirju võib muuta vastavalt Täitja ja Tellija, keda antud küsimuses 

esindab Eesti Olümpiakomitee, kui Tellija ei teata Täitjale kirjalikult teisiti, vahel 
saavutatud kokkuleppele. 

 
1.7. Käesolevas lisas ettenähtud toimingute osas esindab Tellijat Eesti 

Olümpiakomitee, kuni Tellija ei teata Täitjale kirjalikult teisiti. Kõik käesolevas 
lisas nimetatud toimingud, mis on Täitja poolt teostatud Eesti Olümpiakomitee 
suhtes, loetakse teostatuks Tellija suhtes, kõik toimingud, mis on teostatud Eesti 
Olümpiakomitee poolt, loetakse täidetuks Tellija poolt.  

 
 
2. Kandideerimine Gümnaasiumi 
 
2.1. Vastuvõtu eelduseks on põhihariduse olemasolu. Eesti Olümpiakomitee esitab 

tulevaste Õppursportlaste kandidaatide nimekirja Täitjale iga aasta 15. märtsiks. 
 
2.2. Testid põhihariduse taseme kontrollimiseks toimuvad Tallinnas, aadressil Tondi 

84 vastavalt Lisale nr.  7 (Gümnaasiumiteenuse osutamise standard) kevadisel 
koolivaheajal. Testimise kuupäev teatatakse Täitja poolt hiljemalt 1. veebruariks 
Eesti Olümpiakomiteele. 



 

 
2.3. Teste tegema tulles esitab Õppursportlase kandidaat järgmised dokumendid: 
2.3.1. Isiklik sooviavaldus ja ankeet vormikohasel blanketil (Täitja poolt koostatud, 

täidetakse Gümnaasiumi asukohas) 
2.3.2. Isikut tõendav dokument (pass) 
2.3.3. Klassitunnistus (kolmanda veerandi tulemustega) 
2.3.4. Kolm fotot 3 x 4 
 
2.4. Sisseastumistestid 
2.4.1. üldtest 
2.4.2. emakeele essee 
2.4.3. matemaatika 
2.4.4. inglise keel 
2.4.5. vestlus Õppursportlase kandidaadiga  
 
2.5. Testi läbiviijal on õigus Õppursportlase kandidaat testi sooritamisest eemaldada, 

kui viimane eksib Täitja poolt kehtestatud töökorralduse vastu testide 
sooritamisel. 

 
2.6. Testide tulemustest informeeritakse kirjalikult 1 (ühe) nädala jooksul peale testide  

läbiviimist Tellija poolt Eesti Olümpiakomitee kirjalikult. Õppursportlase 
kandidaadil on alates 8. päevast peale testi sooritamist võimalik tutvuda testi 
tulemustega  Gümnaasiumi  teadetetahvlil. 

 
2.7. Sisseastumistestid ebaõnnestunult sooritanud Õppursportlaste kandidaatide 

asemele esitab Eesti Olümpiakomitee hiljemalt 60 (kuuekümne) päeva jooksul  
peale vastava teate saamist uute kandidaatide nimekirja koos kontaktandmetega, 
kuid mitte hiljem kui 15.mail. 

 
2.8  Õppeaasta jooksul väljalangenud Õppursportlaste asemele esitab Eesti 

Olümpiakomitee hiljemalt 2 (kahe) nädala jooksul  peale vastava teate saamist, 
kuid mitte hiljem kui 15. mail, uute kandidaatide nimekirja koos 
kontaktandmetega. 

 
2.9 Gümnaasium korraldab 3 (kolme) nädala jooksul vastuvõtueeskirjade punktides 

2.7. ja 2.8. esitatud uute Õppursportlaste kandidaatide täiendava testimise, 
teatades kandidaatidele testide toimumise aja kirjalikult ning informeerides 
tulemustest  1 (ühe) nädala jooksul Eesti Olümpiakomiteed, kuid mitte hiljem kui 
30. juunil. 

 
2.10. Eesti Olümpiakomiteel on soovi korral õigus suunata varunimekirjas olevad 

Õppursportlaste kandidaadid testimisele kohe kevadisel koolivaheajal. 
 
 
3.  Apellatsioonid 
 
3.1. Õppursportlase kandidaadil on võimalus vaidlustada Gümnaasiumi 

vastuvõtukomisjoni otsus. Vastavasisuline avaldus tuleb esitada kirjalikult 
Gümnaasiumi direktorile hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul peale 
sisseastumistestide tulemuste teatavakssaamist. 



 

 
3.2. Avalduse vaatab läbi Gümnaasiumi direktori poolt moodustatud 

apellatsioonikomisjon (kuhu kuulub Eesti Olümpiakomitee poolt määratud 
esindaja). 

 
 
4. Õppursportlase Gümnaasiumi vastuvõetuks lugemine 
  
4.1.  Õppursportlane loetakse Gümnaasiumi vastuvõetuks, kui sellekohase otsuse on 

langetanud p 1.4 nimetatud vastuvõtukomisjon ning kui õpilase seadusliku 
esindaja vahendusel sõlmitud Täitjaga leping Gümnaasiumiteenuste osutamiseks. 
Juhul kui Õppursportlasele osutatakse Spordi- ja majutusteenust, peavad olema 
sõlmitud ka lepingud Spordi- ja Majutamisteenuse osutamiseks. 

 
4.2.  Õppeaasta jooksul väljalangenud Õppursportlaste asemele esitatud kandidaat  

loetakse Gümnaasiumi vastuvõetuks, kui ta pärast testide edukat sooritamist esitab 
Gümnaasiumile hiljemalt ühe nädala jooksul antud õppeaasta         
klassitunnistuse originaali ja on oma seadusliku esindaja vahendusel sõlminud 
Täitjaga lepingu Gümnaasiumiteenuste osutamiseks. Juhul, kui Õppursportlasele 
osutatakse Spordi- ja majutusteenust, peavad olema sõlmitud ka Spordi-  ja 
Majutamisteenuselepingud. 

 
 
5.  Tellija teavitamine Õppursportlase tulemustest 
 
5.1.  Eesti Olümpiakomiteed teavitatakse Täitja poolt 4 (neli) korda õppeaastas 

Õppursportlaste tulemustest  ning märgitakse eraldi väljalangemise ohus olevad 
Õppursportlased. 

 
5.2. Õppeaasta jooksul väljalangenud Õppursportlasest teavitab Täitja kohe  Eesti 

Olümpiakomiteed, kes omakorda teatab Täitjale varunimekirjas oleva 
Õppursportlas(t)e nime(d) koos kontaktandmetega.  

 
 
6. Teenuste osutamine 
 
Üksikute teenuste (Gümnaasiumi-, Spordi-, Toitlustus- ja  Majutusteenus) või nende 
kombinatsioonide osutamisel kehtivad samad vastuvõtueeskirjad. 
 
 
 
 


