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1. Avaldus. 

Õpilane või alla 18-aastase õpilase seaduslik esindaja esitab koolile gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise 
avalduse.  

Avaldusele tuleb teha märge, kas õpilane soovib õppida statsionaarses või mittestatsionaarses õppes. 

Avalduse vorm on kättesaadav kooli kodulehel. 

 

2. Ankeet. 

Õpilane täidab ennast tutvustava ankeedi. Ankeet on veebipõhine.  

Kutse ankeeti täitma saadetakse õpilasele, kelle avaldus on esitatud. Kutse saadetakse õpilase e-posti 
aadressile. 

Vastuvõtukomisjon tutvub õpilaste ankeetidega ning teeb valiku, millised õpilased kutsutakse 
sooritama/tegema vastuvõtutesti.  

(Ankeet tutvustab õpilast, ankeedi küsimused aitavad õpilast vestluseks valmistuda.) 

 

3. Vastuvõtutest. 

Kool saadab ankeedi esitanud õpilastele kirja, milles antakse teada, kas õpilane on oodatud testi sooritama 
ning testi toimumise aja. 

Vastuvõtutest toimub koolis. See sisaldab ülesandeid erinevatest õppeainetest. Testi koostab ja vastuseid 
hindab vastuvõtukomisjon.  

(Testi tulemused aitavad õpetajatel saada ülevaade grupi võimetest. Testi tulemused pole grupi 
moodustamisel ja valiku tegemisel määravad.) 

 

4. Vestlus õpilasega. 

Õpilane registreerib end vestlusele veebipõhiselt pakutud aegadest talle sobival ajal. Kutse saadetakse 
õpilase e-posti aadressile. 

Õpilane tuleb vestlusele kokkulepitud ajal. Vestluses osaleb kaks õpetajat. 

 

5. Vestlus õpilase vanematega. 

Alla 18-aastase õpilase vanematega vesteldakse, et tutvuda õpilase perega, arutletakse pere võimaluste üle 
toetada õpilast ning vajaduse üle koostada õpilasele individuaalne õppekava. 

Õpilase vanematega vestlevad kaks õpetajat. 

Vestlus õpilasega ning vestlus perega võivad toimuda üheaegselt. 

 

6. Õpilaste vastuvõtmine gümnaasiumiastmesse. 

Vastuvõtukomisjon teeb valiku õpilaste vastuvõtmise kohta gümnaasiumiklassidesse ja teeb ettepaneku kooli 
õpetajate kolleegiumile vastu võtta õpilane kooli gümnaasiumiastmesse. 

Kooli õpetajate kolleegium kinnitab vastuvõetavate õpilaste nimekirja. 

Õpilastele saadetakse kiri, milles neid kolleegiumi otsusest teavitatakse. 

 



7. Vastuvõtukomisjon. 

Kooli gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise komisjoni võivad kuuluda kõik gümnaasiumiklasse õpetavad 
õpetajad.  

Vastuvõtukomisjoni kuulub kursuse juhendaja.  

Vastuvõtukomisjoni koosseisu kinnitab kooli õpetajate kolleegium enne vastuvõtuperioodi algust.  

 

8. Kooli vastu võtmisel on eelistatud: 

• õpilased, kes on seni õppinud Rakvere Waldorfkoolis, 
• õpilased, kes on seni õppinud teistes waldorfkoolides, 
• õpilased, kelle pereliige õpib juba Rakvere Waldorfkoolis, 
• õpilased, kelle pereliige panustab Rakvere Vabakooli Seltsi tegevusse. 

 

9. Ajakava. 

• avalduse esitamine:  jaanuar – märtsi lõpp 
• ankeedi täitmine ja saatmine:  jaanuar – märtsi lõpp 
• kutse testi sooritama:  märtsi keskpaik – lõpp 
• testi sooritamine:  6. aprill 
• vestluse aja registreerimine:  alates 6. aprillist 
• vestlustel osalemine:  aprilli keskpaik – aprilli lõpp 
• otsus kooli vastu võtmise kohta:  mai algus 

 

10. Lisavastuvõtt. 

Kui gümnaasiumi klassides on peale vastuvõtuperioodi lõppu vabu kohti, võib õpetajate kolleegium 
korraldada lisavastuvõtu vastavatesse klassidesse. 

Lisavastuvõtt toimub juunikuus.  


