
Õpilaste Nõo Reaalgümnaasiumi 10. klassi vastuvõtu tingimused ja kord 

  

  

§ 1. Üldsätted  

(1) Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõtmist Nõo Reaalgümnaasiumi (edaspidi 

NRG või kool) 10. klassi enne uue õppeaasta algust.  

(2) Teave vastuvõtu protsessiks registreerimise ja avalduse ning vajalike dokumentide 

esitamise kohta avaldatakse NRG kodulehel (www.nrg.edu.ee) hiljemalt 1. märtsiks.   

(3) Õpilaste vastuvõtuga seotud küsimustega tegelemiseks moodustatakse 

vastuvõtukomisjoni (edasi komisjon), mille koosseisu ja töökorra kinnitab direktor 

käskkirjaga.  

(4) Käesolevas korras reguleerimata küsimustes langetab otsuse vastuvõtukomisjon. 

(5) Kui kõrgema organi seadusakt võimaldab, siis võib kool käesolevat korda 

erandkorras muuta, teavitades sellest eelnevalt koolipidajat ning avalikustades 

seejärel info muudatuste kohta kooli kodulehel. 

(6) Käesolev kord avaldatakse NRG kodulehel.  

  

§2. Kooli vastuvõtmise tingimused 

(1) NRG 10. klassi vastuvõtmiseks peab õpilane omama põhiharidust või vastavat 

välisriigis omandatud haridust ning korrektselt teostama käesoleva korra § 3 (1) 

loetletud tegevused ja osalema komisjoni otsusel vestlusel.   

(2) NRG 10. klassi vastuvõtmiseks peab õpilane sooritama vastuvõtukatsed (v.a. juhul, 

kui ta on käesoleva korra kohaselt nendest vabastatud)  ning olema nende tulemuste 

põhjal tekkivas pingereas kohal 1.-102.   

 

§ 3. Kandideerimine  

(1) NRG-sse kandideerimiseks peab õpilane kooli kodulehel märgitud tähtajaks 

infosüsteemis SAIS esitama kandideerimisavalduse ja üles laadima 9. klassi 

klassitunnistuse koopia ja lapsevanema digitaalselt allkirjastatud nõusoleku.  

(2) NRG-s õpitakse võõrkeelena inglise keelt, saksa keelt ja vene keelt. 

Kooli kandideerimiseks peab õpilane olema nendest kolmest võõrkeelest õppinud 

põhikoolis vähemalt kahte keelt A või B võõrkeelena või  valdama nendest kahte 

keelt vähemalt B1 tasemel.  

(3) Võõrkeele rühm avatakse vähemalt 9 soovija korral. Kui õpilasele sobivat 

keelerühma ei avata, siis õpilast kooli vastu ei võeta. 

(4) Käesolevate tingimuste alusel saab NRG-sse kandideerida õpilane,  kes on 

omandanud põhihariduse Eesti Vabariigis. Välisriigis vastava hariduse omandanud 

õpilase osas teeb otsuse komisjon, arvestades õpilase haridust tõendavaid dokumente, 

tema eesti keele taset ja katsete tulemusi.    

(5) Üks õpilane võib kandideerida korraga igasse klassi (A,B,C). Õpilaste klassidesse 

jaotumise otsustab NRG komisjon arvestades võimalusel õpilase poolt avalduses 

märgitud eelistust.  

 

§ 4. Vastuvõtukatsed  

(1) Vastuvõtukatsete I vooru toimumise kuupäev määratakse hiljemalt 10. jaanuariks ja 

sellekohane info avaldatakse NRG kodulehel. 



(2)  Õpilased, kes vajavad eritingimusi vastuvõtukatsete sooritamiseks (või ka hilisemas 

õppetöös), teavitavad sellest kirjalikult  NRG üldmeilile (kool@nrg.edu.ee) enne 

katsete toimumist.  

(3) NRG-sse kandiseerimiseks peab õpilane iseseisvalt ja kõrvalist abi ning keelatud 

abivahendeid kasutamata  sooritama vastuvõtukatsete järgmised testid:  

1. matemaatika (osakaal vastuvõtukatsete tulemuses 50% );  

2. loodusained (füüsika, keemia, bioloogia) (osakaal vastuvõtukatsete tulemuses 40%);  

3. eesti keel (osakaal vastuvõtukatsete tulemuses 10%).  

(4) Vastuvõtukatsed toimuvad Nõo Reaalgümnaasiumis ja/või kooliga kooskõlastatult 

õpilase põhikoolis või mõnes muus üldhariduskoolis. Erandjuhtumil ja eelneval 

kokkuleppel kooliga võib õpilane vastuvõtukatseid sooritada mujal. 

(5) Kool koostab vastuvõtukatsed ise või kasutab vastuvõtukatsetena HARNO 

ühiskatsete e-teste.  

(6) Kool või kooli koostööpartner edastab kandidaadile vastuvõtukatsetega seotud info 

(kuna, kus, millistel tehnilistel tingimustel ta vastuvõtukatseid sooritab) meili teel 

vähemalt nädal enne vastuvõtukatsete kuupäeva.    

(7) Katsetel küsitav hõlmab põhikooli riikliku õppekava materjali.  

(8) 10. klassi kandideeriv õpilane on vabastatud katsetest, kui tema 9. klassi kõik 

kokkuvõtvad hinded (veerandihinne, trimestrihinne) on 1. märtsi seisuga muusikas, 

kunstis ja kehalises kasvatuses vähemalt „ 4 " ja teistes õppeainetes „5". 

(9) Matemaatika-, füüsika-, keemia-, bioloogia-, geograafia- või informaatikaolümpiaadi 

kahe viimase õppeaasta vabariiklikkusse vooru kutsutud või piirkondlikus voorus 1. 

koha saavutanud või Tartu Ülikooli Teaduskooli lahendusvõistlusel I-III järgu 

diplomi või vähemalt 10. koha saanud õpilane arvatakse kooli nimekirja 9. klassi 

hinnete alusel (hinnete hulgas ei tohi olla mitterahuldavaid hindeid).  

(10) Õpilane peab avalduses ära märkima olümpiaadi või TÜ lahendusvõistluse tulemuse, 

mille alusel ta taotleb katsetest vabastamist. Tõendit (dokumenti) ta selle kohta 

esitama ei pea,  

(11) Katseteta kooli vastu võetavat õpilast teavitatakse meili teel ning vastav info on 

leitav ka SAIS-st. Õppesuuna saab õpilane meili teel teada hiljemalt nädal pärast 

klasside nimekirja kinnitamist.  

(12) Katseteta vastuvõetud õpilase tulemus on 100 punkti (kui katsetest vabastatud õpilane 

siiski sooritas katsed, paigutub ta pingeritta katsete tulemuste põhjal). 

(13) Kandidaadi katsete tulemusele lisatakse komisjoni otsusel:  

1. kuni 9 punkti komisjoni otsusel viimase õppeaasta jooksul toimunud reaal- või 

loodussuuna üleriigilise aineolümpiaadi tulemuse põhjal (osalemine vabariiklikus 

voorus – 4 punkti, saavutatud koht 15.-20. annab lisaks 3 punkti, koht 1.-14. annab 

lisaks 5 punkti);  

2. kuni 25 punkti arvestades õpilase 9. klassi hindeid (tunnistuse keskmine hinne 1. 

märtsi seisuga korrutatud 5-ga); 

3.  kuni 5 punkti komisjoni otsusel tunnivälise tegevuse ja saavutuste eest 

(1 punkt kooli tasemel tegutsemise eest, 1-2 punkti maakondlikul tasemel 

tegutsemise eest, 1-2 punkti vabariiklikul tasemel tegutsemise eest). 

(14)  Infot vastuvõtukatsete tulemuste kohta saab kandidaat SAIS-i kaudu.  
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§ 5. Vestlus 

(1) Komisjoni otsusel tuleb kandidaadil osaleda vestlusel komisjoni poolt määratud kooli 

esindajatega. 

(2) Info vestlusel osalemise vajadusest ja vestluse toimumise ajast, vormist ning 

tingimustest, saab kandidaat meili teel vähemalt 3 tööpäeva enne vestlust.   

(3) Vestluse alusel lisatakse komisjoni otsusel kandidaadi vastuvõtukatsete tulemusele 

kuni 16 punkti. 

Vestlusel hindab komisjon õpilase pädevusi üldpädevuste tasemete järgi: 

a. minapädevus –  kuni 4 punkti; 

b. teaduspädevus –  kuni 4 punkti; 

c. sotsiaalpädevus –  kuni 4 punkti; 

d. kultuuripädevus –  kuni 4 punkti. 

(4) Kui õpilane arvatakse komisjoni otsusel kooli nimekirja ilma vestluseta, lisatakse 

tema katsete tulemusele 16 punkti. 

(5) Infot vestluse tulemuste kohta saab kandidaat SAIS-i kaudu.  

 

§ 6. Tulemuste arvestamine ja õpilase kooli nimekirja arvamine 

(1) Kandidaadi vastuvõtuprotsessi koondtulemuseks (edasi koondtulemus) on §4. (3) 

toodud osakaalude alusel saadud katsete tulemus, millele on komisjoni otsusel 

liidetud §4. (12) ja §5. (3) märgitud lisapunktid . 

(2) Kandidaadid arvatakse Nõo Reaalgümnaasiumi õpilaste nimekirja koondtulemuse (vt. 

§6. (1)) alusel moodustatud pingerea põhjal, arvestades direktori käskkirjaga 

määratud vabade kohtade arvu klassides. 

(3) NRG-sse vastu võetavate õpilaste nimekirjast jääb I voorus osalenud kandidaat välja:  

1. kui tema vastuvõtukatsete koondtulemus (vt. §6 (1)) on alla 75 punkti; 

2. kui tal on 9. klassi klassitunnistusel mitterahuldav hinne; 

3. kui NRG-l on ametlik info tema mitterahuldava käitumise kohta;  

4. kui vastuvõtukatsetel on ühe aine/testi tulemus alla 30% aine/testi 

maksimumist.   

5. kui õpilane on testi sooritamisel kasutanud kõrvalist abi või keelatud võtteid. 

6. kui õpilasel on teises koolis alustatud gümnaasiumiklass õppetöö 

mitterahuldavate tulemuste tõttu lõpetamata jäänud.  

7. kui õpilane ei osalenud komisjoni poolt määratud vestlusel ja tal ei olnud 

kokkulepet kooliga vestluse ära jäämise osas. 

(4) § 6 (3) alusel nimekirjast välja jäänud õpilasel on võimalus kandideerida 

vastuvõtu II voorus täiendavaid katseid sooritamata. 

(5) Komisjon võib pärast vestlust teha direktorile ettepaneku arvata kandidaat kooli vastu 

võetavate õpilaste nimekirja sõltumata § 6 (3) märgitule.  

(6) Infot kooli nimekirja arvamise või mittearvamise kohta saab õpilane SAIS-i kaudu 

hiljemalt ühe nädala jooksul pärast vastuvõetud õpilaste esialgse nimekirja 

kinnitamist, järgides isikuandmete kaitse seadust.   

(7) NRG-sse õppima asumise otsusest teavitab kandidaat NRG üldmeilile kooli poolt 

määratud kuupäevaks. Kandidaat, kes määratud kuupäevaks ei teata oma otsusest, 

kustutatakse vastuvõetud õpilaste nimekirjast. 



(8) Kandidaatide sooviavalduse ja pingerea alusel moodustatakse varukandidaatide 

nimekiri, mille alusel otsustab komisjon teiste kandidaatide loobumiste tõttu 

vabanenud kohtadele õpilase arvamine.  

(9) Vabanevale kohale kandideerimise avalduse peab õpilane esitama kooli üldaadressil 

kahe nädala jooksul pärast kooli esialgse otsuse teate saamist. 

(10) Varunimekirjas olevat õpilast teavitatakse vabale kohale arvamisest esimesel 

võimalusel meili teel ning ta peab oma otsusest (kas asub õppima NRG-s) teavitama 

kooli nädala jooksul pärast teate saamist (vastus kooli meilile). Kui kool õpilaselt 

sellist teadet nädala jooksul ei saa, siis arvatakse sellele kohale järgmine kandidaat 

varunimekirjast. 

(11) Kui varunimekirjas olev õpilane ei ole saanud kooli kirja, siis ei ole teda kooli vastu 

võetud. Eraldi teadet kool selle kohta ei edasta. Õpilasel on õigus meili või telefoni 

teel küsida infot oma võimaluste kohta. 

(12) Koolil on õigus esialgselt NRG nimekirja arvatud õpilast kooli mitte vastu võtta, kui 

õpilase põhikooli lõputunnistusel või klassitunnistusel on mitterahuldav hinne või 

tema põhikooli lõpueksami tulemus on alla 50%. 

(13) Komisjoni ettepanekute alusel kinnitab direktor oma käskkirjaga NRG-sse 

vastuvõetud õpilaste nimekirjad. 

(14) Nimekirja arvatud õpilased peavad 21. juuniks edastama kooli üdmeilile 

(kool@nrg.edu.ee) põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia, viimase õppeaasta 

klassitunnistuse koopia ja lõpliku kinnituse, et asuvad õppima NRG-s.  

 

 § 7. Kandideerimine pärast vastuvõtukatsete I vooru  

(1) Kui vastuvõtu I vooru järel on 10. klassis vabu kohti (pärast soovi avaldanud ja 

katsed sooritanud ning kõigi tingimustele vastanud õpilaste arvamist kooli nimekirja), 

on koolil õigus õpilasi kooli nimekirja arvata vastuvõtu II vooru põhjal. II voorus 

kehtivad I vooruga samad tingimused. II vooru pingerea alusel arvatakse õpilasi kooli 

nimekirja vastavalt vabaks jäänud kohtade arvule.  

(2) Juhul, kui pärast 10. juunit on 10. klassi vabale kohale kandideerimas vaid need 

katseid sooritanud õpilased, keda ei arvatud kooli nimekirja käesoleva korra § 4 (3) 

loetletud põhjusel, võib komisjon teha direktorile ettepaneku arvata 10. klassi 

nimekirja või varunimekirja tunnistuse ja vestluse alusel õpilane, kes ei ole katseid 

sooritanud.  
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