
Nõmme Erakooli õpilaste vastuvõtu tingimused

Kooli vastuvõtu tingimused

Nõmme Erakool on väike hubane kool Nõmme südames. Oma kooli ootame õpihimulisi lapsi, kes 
soovivad turvalises keskkonnas omandada head haridust.

I Vastuvõtt 1. klassi

1. Nõmme Erakoolis komplekteeritakse üks 1. klass.
2. Nõmme Erakool alustab uute õpilaste avalduste vastuvõttu 10. jaanuarist.
3. Õpilaskandidaatide kooliküpsus selgitatakse välja vaatluspäevadel läbiviidavate suuliste 

vestluste ja praktiliste tööde abil ning lasteaia vaatluskaardi alusel. 
4. Vaatluspäevadele kutsutakse lapsed registreerimise järjekorras.
5. Direktor moodustab käskkirjaga komisjoni, kelle ettepanekul koostatakse õpilaskandidaatide 

nimekiri tähestikulises järjekorras.
6. Nimekirja kantud õpilaskandidaatide vanematele toimub vestlus kooli juhtkonnaga.
7. Lapse vastuvõtmisest/mittevastuvõtmisest Nõmme Erakooli teavitatakse lapsevanemat e-

posti või telefoni teel.
8. Lapsevanem teavitab kooli oma otsusest hiljemalt 15. maiks, pärast seda ootatakse õpilase 

esindajat kooli lepingut sõlmima.
9. Lepingu sõlmimisel tuleb kooli vastuvõtuks esitada järgmised dokumendid: 

• sisseastuja sünnitunnistuse koopia;
• esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
• sisseastuja tervisekaart;
• üks dokumendifoto (õpilaspiletile).

10. Hiljemalt 31. maiks avalikustab Nõmme Erakool kodulehel 1. klassi õpilaste nimekirja.

II Vastuvõtt vaheklassidesse

1. Õpilaskandidaadid osalevad 1–3 päeval vastava klassi õppetöös.
2. Õpilaskandidaadid sooritavad testid inglise keeles, matemaatikas ja eesti keeles.
3. Testidel osalemise registreerib lapsevanem kirjalikult e-posti või telefoni teel.
4. Testidele tulles on õpilasel kaasas klassitunnistus, iseloomustus klassijuhatajalt, 

kirjutusvahendid ja mõõteriistad.
5. Pärast õppetöös osalemist ning testide sooritamist esitab lapsevanem Nõmme Erakoolile 

kirjaliku taotluse õpilase vastuvõtuks Nõmme Erakooli.
6. Vestlused õpilaskandidaatide vanematega toimuvad pärast õpilase osalemist 

vaatluspäevadel.
7. Testide tulemuste, vaatluspäevade ja individuaalsete vestluste põhjal otsustab direktor 

õpilase vastuvõtmise/mittevastuvõtmise Nõmme Erakooli.
8. Lapse vastuvõtmisest/mittevastuvõtmisest Nõmme Erakooli teavitatakse lapsevanemat e-

posti või telefoni teel.
9. Lisaks kirjalikule taotlusele esitab isik (edaspidi sisseastuja; piiratud teovõimega sisseastuja 

puhul tema seaduslik esindaja) kooli vastuvõtuks järgmised dokumendid: 
• sisseastuja sünnitunnistuse koopia;
• esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
• sisseastuja tervisekaart;
• üks dokumendifoto (õpilaspiletile);



• väljavõtte õpilasraamatust (senisest koolist).
10. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb lisaks käesoleva korra punktis 9 

nimetatud dokumentidele esitada sisseastuja välisriigi õppeasutuses omandatud haridust 
tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri. 

Käesoleva korra aluseks on haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 § 2, 3 „Õpilase 
kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”; Erakooliseaduse § 
12; Riigikogu 09.06.2010 vastu võetud “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 27.


