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Maardu Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord 

 

I. 1.klassi vastuvõtu tingimused ja kord 
1. Dokumentide vastuvõtt 
 
1.1. 1.klassi astuda soovijate dokumente võtab vastu gümnaasiumi sekretär alates jooksva aasta  

1.märtsist. 
 
1.2. Vajalikud dokumendid: 

- lapse meditsiiniline kaart; 

- lapse ID-kaardi/passi koopia; 

- lapse sünnitunnistuse koopia; 

- 2 fotot (3x4); 

- lapsevanema avaldus kooli blanketil. 
 
1.3. 1.klasside esialgsed nimekirjad avalikustatakse 10.juunil:  
- kooli infostendil; 
-kooli kodulehel. 

 

2. 1.klassi vastuvõtu tingimused 
 
2.1. Maardu Gümnaasium võtab õpilasi vastu 1.klassi:  
- traditsioonilisele õppele; 

- varase eesti keele kümblusklassidesse. 

 
2.2. Kooli õppekavadega on võimalik tutvuda koolieelikute lastevanemate organisatsioonilisel 

koosolekul. Organisatsiooniline koosolek toimub aprillis. Koosoleku täpne toimumisaeg avalikustatakse:  
- Maardu lasteaedade teadetahvlil; 

- Maardu Gümnaasiumi infostendil; 

- Maardu Gümnaasiumi kodulehel; 

- infot saab ka telefonil 6060846. 

 
2.3. 1.klassi võetaksi vastu lapsi, kes on jooksva aasta 1.oktoobriks saanud 7aastaseks. 

 
2.4. Lastel, kes soovivad õppida varase keelekümblusklassides, peavad olema täiendavalt soovitused:  
- koolipsühholoogilt 

- kooli logopeedilt 

- algklasside õpetajalt 

- koolivalmiduse kaart (lasteaialastel) 

 

2.5. Lapsi, kes ei saa jooksva aasta 1.oktoobriks 7aastaseks, võetakse vastu 1.klassi konsultatiivkomisjoni 

või koolieelse lasteasutuse nõusolekul. Muu hulgas hinnatakse lapse sotsiaalset küpsust. 

Konsultatiivkomisjon või koolieelne lasteasutus, kus laps käib, annavad kooli astumiseks kirjaliku 
soovituse. Lapsevanem peab enne 1.maid teatama Maardu Linnavalitsusele, et tema koolikohustuslikust 

east noorem laps läheb jooksva aasta sügisel kooli. 
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II. 10.klassi vastuvõtu tingimused ja kord 

 
1. Dokumentide vastuvõtt 
 
1.1. 10.klassi astumiseks vajalike dokumentide vastuvõtt algab põhikooli 

lõpuaktusele järgneval tööpäeval. 
 
1.2. Vajalikud dokumendid: 

- põhikooli lõputunnistus; 

- ID-kaardi/passi koopia; 

- 1 foto (3x4); 

- avaldus kooli blanketil; 

- medkaart. 

 

2. 10.klassi vastuvõtu tingimused 
 
2.1. Maardu Gümnaasium võtab õpilasi vastu 10.klassi kuni 31.augustini. 
 
2.2. Õppekava ja õppimistingimustega 10.klassis saab tutvuda infotundides, 

põhikoolilõpetajate ja nende vanemate organisatsioonilisel koosolekul ning Maardu 
Gümnaasiumi kodulehel. 

 
2.3.10.klassi võeakse vastu põhikooli väga hästi, hästi või rahuldavalt lõpetanud 
õpilasi, kes on sooritanud põhikooli riiklikud lõpueksamid. 
 
2.3. Õpilased, kes sooritasid põhikooli lõpetamiseks koolieksamid, kutsutakse vestlusele, 

mille eesmärk on tuvastada õpilase võimekus jätkata õpinguid Maardu Gümnaasiumis. 
 
 
 
 

III. 1.-12.klassi vastuvõtmise tingimused ja kord 
 

Õppeaasta jooksul võetakse õpilasi vastu 1.-12.klassi vabadele õppekohtadele. 

 


