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Audentese spordigümnaasiumisse vastuvõtmise ja sealt 

väljaarvamise kord 

 

1. Üldsätted 

1.1. Õppursportlase Audentese spordigümnaasiumisse (edaspidi kool) vastuvõtmisel ja 

sealt väljaarvamisel on aluseks 

 erakooliseaduse § 12; 

 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 ja 28; 

 kooli põhikiri; 

 kooli kodukord; 

 kooli õpilaskodu kodukord; 

 koostöölepingu üldtingimused; 

 hankelepingu tingimused; 

 käesolev Audentese spordigümnaasiumisse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise 

kord (edaspidi kord). 

1.2. Kord kehtestab õppursportlase kooli vastuvõtmise tingimused, vastu võetud 

õppursportlaselt nõutavad dokumendid ja koolist väljaarvamise tingimused. 

1.3. Kool avalikustab korra enda veebilehel. 

1.4. Kooli direktor võib korda muuta, kui see on vajalik seaduse või muu õigusakti tõttu. 

1.5. Korras määratud vastuvõtutingimusi ei muudeta alates avalduste vastuvõtmise 

ajakava kehtestamisest kuni järgmise õppeaasta alguseni. Erandiks on muutus, mis 

kooskõlastab korra seadusega või selle alusel välja antud määrusega. 

 

2. Vastuvõtmine 

2.1. Õppursportlane võib kooli õppima asuda olenemata sellest, millise omavalitsuse 

haldusalas ta elab. 

2.2. Vastuvõtuks vajalike vestluste ja praktiliste tööde korraldamiseks ning hindamiseks 

moodustab kooli direktor käskkirja alusel vastuvõtukomisjoni. 

2.3. Õppursportlaste kirjalikke ja praktilisi vastuvõtutöid säilitatakse koolis vähemalt üks 

õppeaasta. 

2.4. Kui on vabu kohti, siis võetakse õppursportlasi kooli vastu aasta läbi. 

2.5. Vastuvõtu asjus on esmane kontaktisik kooli büroojuht, kes jagab infot kooli ja 

vastuvõtu kohta. 

2.6. Õppursportlase kooli vastuvõtmisest, mittevastuvõtmisest või ootenimekirja 

jätmisest teavitatakse kooli kodulehel. 
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2.7. Kool ei võta vastu õpilasi, kes on spordigümnaasiumist varem välja arvatud Kooli 

kodukorra punkti 11.6 ja/või Õpilaskodu kodukorra punktide 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 või 

5.2.5 rikkumise tulemusel. 

2.8. Vastuvõtuinfo ja sisseastumisdokumentide loetelu on kirjas kooli veebilehel. 

2.9. Lapsevanem esitab õppursportlase 9.–12. klassi vastuvõtmise avalduse kooli 

kliendikeskkonna kaudu. 

2.10. Selleks et hinnata, kuidas õppursportlane on senise õppekava läbinud, kutsutakse 

ta sisseastumistestidele eesti keeles, inglise keeles ja matemaatikas (9.klassi 

sisseastujale lisaks ka vene keeles). 

2.11. Sisseastumisteste koostades lähtub kool riiklikust õppekavast ja kooli õppekavast. 

2.12. Pärast sisseastumistestide sooritamist toimub vestlus, kus osalevad õppursportlane 

ja kooli esindajad. 

 

3. Vastuvõtuotsus ja esitatavad dokumendid 

3.1. Õppursportlase kandidaat arvatakse kooli vastuvõetuks, kui ta on edukalt läbinud 

kooli sisseastumistestid ja vastuvõtukomisjon on langetanud sellekohase otsuse. 

3.2. Põhjendatud juhul võib kooli direktor vastuvõtuotsust muuta. 

3.3. Õppursportlane kuulub ametlikult kooli õpilaste nimekirja alates hetkest, kui kool ja 

lapsevanem sõlmivad omavahel koostöölepingu. 

3.4. Kool võib õppursportlase vastu võtta ka tingimuslikult ehk katseajaga, kui 

 mõni vastuvõtmise aluseks olev asjaolu ei ole veel välja selgitatud; 

 kui sisseastumistesti(de) tulemus(ed) on alla lävendi, aga kandidaat kuulub 

rahvuskoondisesse; 

 erivajadusest tulenevad vajalikud õppekorralduse kohandused ei ole selged ja 

seetõttu võib hiljem ilmneda, et koolil pole võimalik vajalikke kohandusi teha. 

3.5. Tingimuslik kooli vastuvõtmine fikseeritakse koostöölepingus. Katseaja tingimused 

pannakse paika ümarlaua koosolekul. 

3.6. Kui kool on otsustanud õppursportlase vastu võtta, siis esitab lapsevanem kooli 

büroosse 

 õppursportlase elektroonilise dokumendifoto õpilaspileti jaoks; 

 õppursportlase tervisetõendi koos vaktsineerimisandmetega; 

 õpilasraamatu väljavõtte; 

 õppursportlase ja lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia. 

 

4. Katseaeg 
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4.1. Õppursportlasele määratakse katseaeg õppimise, sportliku arengu ja käitumisega 

seotud põhjusel, kui 

 sisseastumistestide tulemused on alla lävendi; 

 tema kursusehinne on mitterahuldav; 

 tema sportlik areng on ebapiisav; 

 ta on saanud koolist või õpilaskodust kirjaliku noomituse; 

 Katseaja tingimused ja tähtajad lepitakse kokku ümaralaua koosolekul. 

4.2. Õppursportlase katseajale määramine toimub vastuvõtukomisjoni, treeneri või 

aineõpetaja ettepanekul. 

4.3. Õppursportlane määratakse spordiga seotud põhjusel katseajale, kui ta 

 ei ole pikaajalise vigastuse või raske trauma korral järginud ravi- ja taastusplaani; 

 ei pinguta spordis piisavalt, ei täida treeninguülesandeid, ei arvesta 

treeningukaaslastega, ei kuula treenerit, ei ole õigel ajal kohal ja trenniks valmis, 

ei mõtle kaasa jne; 

 ei vasta riikliku hankelepingu nõuetele. Sel juhul määratakse talle katseaeg kooli 

õppenõukogu otsusel, millest teavitatakse lapsevanemat ja Eesti 

Olümpiakomiteed. Järgmise õppeaasta õpilaste nimekirja kandideerib selline 

õppursportlane võrdsetel alustel järgmise õppeaasta õpilaskandidaatidega. 

4.4. Õppursportlase õppetööga seotud katseajale määramisel kutsutakse kokku 

ümarlaud, kus osalevad 

 õppursportlane; 

 lapsevanem; 

 treener; 

 klassijuhataja; 

 sotsiaalpedagoog; 

 kooli- ja/või spordipsühholoog; 

 kooli juhtkonna esindaja; 

 vajaduse korral aineõpetaja. 

4.1.1. Ümarlaual lepitakse kokku õppursportlase toetamise meetmed, tähtajad ja 

vastutajad ning vajaduse korral ka järgmise ümarlaua toimumise aeg. 

4.1.2. Katseaja lõpetamine toimub ümarlaua kokku kutsumisega, kus kinnitatakse 

katseaja läbimine või mitteläbimine. 

 

5. Väljaarvamine 

5.1. Õppursportlane arvatakse koolist välja juhul, kui 
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 lapsevanem esitab koolile sellekohase taotluse; 

 õppursportlane ei täida nominaalse õppeaja jooksul klassi või kooli lõpetamise 

tingimusi ja tema õppeaega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud; 

 lapsevanem ei ole kooli informeerinud kõigist õpilasega seotud olulistest 

asjaoludest, mis ei lase koolil, õppursportlasel või lapsevanemal koostöölepingut 

täita; 

 õppeperioodi käigus ilmnevad uued lepingu täitmist takistavad asjaolud (näiteks 

hariduslikud erivajadused); 

 koostööleping lõpeb, kuna õppursportlane on kooli lõpetamise tingimused 

täitnud; 

 katseaja mitte läbimise korral; 

 õppursportlane on täitnud gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja talle on 

väljastatud lõputunnistus; 

 õppursportlase surma korral. 

5.2. Õppursportlane arvatakse koolist välja koostöölepingu olulise rikkumise korral, 

näiteks kui 

 õppursportlane rikub suurel määral kooli kodukorda; 

 õppursportlane kahjustab kooli mainet; 

 õppemaks või lisateenus jääb tasumata (kehtib tasulise õppe puhul); 

 õppursportlane on saanud õppeaasta jooksul kolm kirjalikku noomitust; 

 õppursportlane tabatakse keelatud aine (näiteks alkoholi, tubakatoodete, 

narkootiliste ainete, dopingu) hoidmiselt, tarbimiselt või vahendamiselt; 

 õppursportlane tabatakse varguselt; 

 õppursportlase käitumine osutub või võib osutuda teistele õpilastele, 

lapsevanematele või kooli töötajatele ohtlikuks. 

5.3. Õppursportlane arvatakse koolist välja, kui 

 tal on pärast täiendava õppetöö tähtaja lõppu puudulikke kursusehindeid, 

mistõttu ei saa teda üle viia järgmisesse klassi; 

 kui ta ei ole täitnud talle määratud katseaja tingimusi. 

5.4. Õppursportlase võib koolist välja arvata ka juhul, kui tema suhtes rakendatud 

mõjutusmeetmed ei anna tulemust. Kooli õpilaste nimekirjast kustutamine toimub 

mõjutussüsteemi viimase meetmena, kui senised tegevused ei anna soovitud 

tulemusi. 

5.5. Õppursportlase koolist väljaarvamise otsustab kooli direktor. 

5.6. Koolist väljaarvamisel väljastab kool lapsevanemale või õppursportlase täieliku 

teovõime korral õppursportlasele 
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 kooli lõputunnistuse, kui kool on lõpetatud; 

 jooksva õppeaasta klassitunnistuse, kui õppursportlane arvatakse koolist välja 

pärast õppeperioodi lõppu; 

 klassitunnistuse ja hinnetelehe jooksva õppeperioodi hinnetega, kui 

õppursportlane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel; 

 õppursportlase tervisekaardi väljavõtte. 

5.7. Kui õppursportlane arvatakse õpilaste nimekirjast välja, siis õppursportlane ja 

lapsevanem 

 tagastavad õpilaspileti ning raamatukogust laenutatud raamatud; 

 annavad üle õpilaskodu majutuskoha (juhul kui õppursportlane kasutab 

majutusteenust); 

 likvideerivad muud kooliga seotud võlgnevused. 


