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Järva-Jaani Gümnaasiumisse vastuvõtmise tingimused ja kord
1. ÜLDSÄTTED
1.1.Korra kehtestamise aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5,
haridus- ja teadusministri 25. septembri 2010. a määruse nr 43 "Õpilase kooli
vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord" ning
„Järva-Jaani Gümnaasiumi põhimäärus“ (§ 16), vastu võetud 30.12.2010 nr 26.
2. GÜMNAASIUMIÕPILASEKS ASTUMINE
2.1.Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise eeldus on põhiharidus või sellele vastav
välisriigis omandatud haridus, kusjuures lõputunnistuse hinded peavad
statsionaarses õppes olema vähemalt rahuldavad ja head.
2.2.Järva-Jaani Gümnaasiumi X klassi võetakse vastu õpilasi põhikooli õpitulemuste,
motivatsioonikirja ja vestluse tulemuste põhjal. Õpilastel on võimalus õppida
valikaineid, sealhulgas siseturvalisuse valdkonnas neli kursust kompleksselt, mis
võimaldavad neil saada edasiõppimiseks vajalikke praktilise oskusi nimetatud
valdkondades.
2.3.Järva-Jaani Gümnaasium täidab alates 2016/17. õppeaastast kuni 30 kohta
klassikomplekti kohta.
2.4.Gümnaasiumis on õpilastel võimalik valikute kaudu kujundada oma õppesuund
kasutades kursusi eelkutse turismiõppes, siseturvalisuse alal või traditsioonilise
suuna õppeainete omandamise teel. Eelkutseõppe grupi avamise eelduseks on
vähemalt 12 õpilase sooviavaldus.
2.5.Kui kandideerija on oma varasemate õpingute jooksul sooritanud üldfüüsilise testi,
siis on tal võimalus taotleda vabastust siseturvalisuse eelkutseõppe füüsilise testi
sooritamisest. Eelnev füüsilise testi sooritamine peab olema tõendatud eelmisest
koolist väljastatud kirjaga.
2.6.Gümnaasiumisse eelregistreerimine toimub kevadel lahtiste uste päeval.
3. MOTIVATSIOONIESSEE
3.1.Motivatsiooniessee on eelduseks, et õpilane soovib asuda õppima just Järva-Jaani
Gümnaasiumisse. Motivatsiooniessees märgitakse olulised andmed enda kohta,
põhjendatakse, miks õpilane soovib õppida gümnaasiumiastmes, millised on tema
üldisemad ja valdkonnapõhised huvid ning ootused ning missugused on olnud tema
senised saavutused ühes või teises valdkonnas. Võiks ära märkida ka kaugemad
eesmärgid, mis näitab, et õpilane peab vajalikuks gümnaasiumihariduse
omandamist ning vastavaid teadmisi eelkutseõppe kursustest.
Motivatsiooniesseesid oodatakse teemal „Minu õpimotivatsioon gümnaasiumis“
(arvutikirjas p 12 A4 lehel). Igal õppeaastal 30. aprilliks.
3.2.Eelregistreerimise motivatsiooniessee tuleb saata kooli meiliaadressile
kool@jjaani.edu.ee hiljemalt 30. aprilliks. Hilisemate valikute korral oodatakse
motivatsiooniesseed 15. juuniks. Kõik motivatsiooniesseed registreeritakse.
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3.3.Vabade kohtade olemasolu korral aktsepteeritakse 15. augustiks laekunud
motivatsiooniesseesid, misjärel määratakse õpilasele vestluse aeg.
3.4.Motivatsiooniessee lugemiseks moodustab direktor vastuvõtukomisjoni
gümnaasiumi õpetajatest ning kooli juhtkonna liikmetest, kes otsustavad vestlusele
kutsumise mais, juunis või augustis.
3.5.Kool säilitab sisseastujate motivatsiooniesseed kuni algava õppeaasta 1.oktoobrini.
4. VESTLUSED
4.1.Kool kutsub kandideerijad vestlusele vastavalt kooli poolt koostatud eelistustele
4.2.Vestlusele tuleb kandideerijal kaasa võtta pildiga dokument (õpilaspilet, pass või
ID-kaart) ja 9. klassi tunnistuse lihtkoopia või väljavõte õpinguraamatust või
väljatrükk eKoolist/Stuudiumist.
4.3.Õpilasele edastatakse vestlusele tuleku aeg eelregistreerimisel.
4.4.Kui õpilaskandidaat ei saa mõjuval põhjusel osaleda vestlusel etteantud ajal, siis
tuleb tal sellest teatada kooli e-posti aadressile või helistada hiljemalt vestluseks
ettenähtud päeva hommikul kella 10.00-ks ning talle määratakse uus aeg. Kui
kandideerija ei teavita vestlusele mitteilmumisest, siis loetakse seda
kandideerimisest loobumiseks.
4.5.Vestluse tulemused teatatakse õpilasele meili teel või sõnumiga telefonile
(vastavalt õpilase soovile).
5. DOKUMENDID
5.1.Järva-Jaani gümnaasiumis õpingute alustamiseks esitab õpilaskandidaat (alaealise
õpilase puhul tema seaduslik esindaja) juunis või augustis, kuid hiljemalt 21.
augustiks
- avalduse kooli vastuvõtuks (avalduse blankett on kättesaadav kooli
koduleheküljel),
- õpilase põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja
hinneteleht), millest tehakse koolis koopia,
- õpilase tervisekaardi või kinnitatud väljavõtte sellest;
- ID-kaardi (passi) või sünnitunnistuse, millest tehakse kohapeal koopia;
- kaks fotot 3 x 4 õpinguraamatu ja õpilaspileti tarvis
5.2.Gümnaasiumisse õppima asumiseks ühest koolist teise üleminekul enne
õppeperioodi lõppu, esitab õpilane taotluse, millele lisatakse p 5.1. loetletud
dokumentidele veel ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ning direktori
allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud õpinguraamatu või klassitunnistuse jooksva
õppeaasta kursuste hinded.
5.3.Kooli direktor ei võta õpilast gümnaasiumi vabale õppekohale, kui õpilane ei ole
täitnud gümnaasiumi vastuvõtutingimusi.
6. Käskkiri jõustub 13. aprillil 2017. a

