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RÄPINA AIANDUSKOOLI VASTUVÕTUKOMISJONI TÖÖKORD  

 

I ÜLDSÄTTED 

(1) Räpina Aianduskooli (edaspidi kooli) vastuvõtukomisjon on kooli direktori käskkirjaga 
moodustatud vähemalt viie liikmeline komisjon õpilaste vastuvõtu korraldamiseks. 

(2) Valdkonna vastuvõtukomisjon on kooli direktori käskkirjaga moodustatud vähemalt 
kolme liikmeline komisjon, mis korraldab erialavaldkonnas õpilaskandidaatide vastuvõttu. 

(3) Dokumentide vastuvõtukomisjon on kooli direktori käskkirjaga moodustatud komisjon, 
mis täidab õpilaskandidaatidelt dokumentide vastuvõtmise ja valdkonna 
vastuvõtukomisjonide tugifunktsiooni. 

II KOOLI VASTUVÕTUKOMISJONI MOODUSTAMINE 

(4) Kooli vastuvõtukomisjon moodustatakse direktori käskkirjaga, milles määratakse kooli 
vastuvõtukomisjoni esimees, esimehe asetäitja, sekretär ja teised liikmed ning kinnitatakse 
vastuvõtukomisjoni töökord. 
(5) Valdkonna vastuvõtukomisjon(id) moodustatakse direktori käskkirjaga iga õppekava 
erialavaldkonnas kooli vastuvõtukomisjoni liikmete ettepanekul. 
(6) Dokumentide vastuvõtukomisjoni liikmete töögraafiku kinnitab kooli direktor käskkirjaga 
kooli vastuvõtukomisjoni sekretäri ettepanekul. 

III KOOLI VASTUVÕTUKOMISJONI ÜLESANDED JA TÖÖKORRALDUS 

(7) Kooli vastuvõtukomisjon korraldab: 
1) õpilaste vastuvõtu haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud tingimustel ja korras; 
2) õpilaskandidaatidelt dokumentide vastuvõtmise, õppima asumise kinnituse registreerimise 

ning kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirja esitamise kooli direktorile; 
3) õpilaste vastuvõtuga seotud aruandluse, analüüsides vastuvõtukorralduse ja -tulemuste 

küsimusi; 
4) koostöös kooli täiendkoolituse ja arenguosakonna juhataja ning praktikakorraldajaga 

informatsiooni esitamise vastuvõtu tingimuste, - korra, õppekavade, praktikaettevõtete ja 
eriala tööturu väljundite kohta kooli kodulehel, haridusmessidel, reklaamis, 
teavitusmaterjalidel ning kooli tutvustavatel üritustel. 

(8) Kooli vastuvõtukomisjoni tööd korraldab kooli vastuvõtukomisjoni esimees (tema 
äraolekul esimehe asetäitja): 

1) töötab välja ja edastab vastuvõtukomisjonile kinnitamiseks tööplaanid/korrad, töötab 
välja suvise vastuvõtu töögraafiku; 

2) valmistab ette ja viib läbi kooli vastuvõtukomisjoni koosoleku(d); 
3) vastutab kooli vastuvõtukomisjoni otsuste täitmise eest; 
4) omab õigust informeerida avalikkust vastuvõtuküsimustes; 
5) vastutab vastuvõtuprotsessis ilmnevate probleemide lahendamise eest; 
6) teeb ettepanekuid ja informeerib kooli juhtkonda vastuvõtuküsimustes. 

(9) Kooli vastuvõtukomisjoni sekretär: 
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1) edastab kooli vastuvõtukomisjoni liikmetele vastuvõtu korraldamisega seotud 
informatsiooni; 

2) korraldab kooli vastuvõtukomisjoni asjaajamist; 
3) omab õigust informeerida avalikkust vastuvõtuküsimustes; 
4) korraldab õpilaskandidaatide dokumentide vastuvõtmist, registreerimist ja säilitamist 

vastavalt kooli asjaajamise korrale; 
5) vormistab esildise õpilaskandidaatide kooli õpilaste nimekirja kandmiseks; 
6) teeb ettepanekuid vastuvõttu puudutavates küsimustes kooli juhtkonnale ja kooli 

vastuvõtukomisjoni esimehele; 

(10) Kooli vastuvõtukomisjoni liige osaleb kooli vastuvõtukomisjoni töös. 
(11) Kooli vastuvõtukomisjoni töövorm on koosolek. Korralised koosolekud toimuvad 
kooli vastuvõtukomisjoni esimehe poolt kinnitatud töökava alusel. 
(12) Kooli vastuvõtukomisjoni koosolekule võidakse kutsuda päevakorrapunktide aruteluga 
seotud isikuid. 
(13) Kooli vastuvõtukomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 
1/2 kooli vastuvõtukomisjoni liikmetest. 
(14) Kooli vastuvõtukomisjon võtab otsused vastu avaliku hääletamise teel 
lihthäälteenamusega, kui seda nõuab vähemalt üks kooli vastuvõtukomisjoni liige. Muudel 
juhtudel ei hääletata. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab kooli vastuvõtukomisjoni 
esimehe antud hääl. 

(15) Kooli vastuvõtukomisjoni koosolekud protokollitakse kooli vastuvõtukomisjoni 
sekretäri poolt ning protokoll edastatakse kõigile kooli vastuvõtukomisjoni liikmetele ja 
koosolekul osalenutele.  

IV VALDKONNA VASTUVÕTUKOMISJONI ÜLESANDED JA TÖÖKORRALDUS 

(16) Valdkonna vastuvõtukomisjon: 
1)korraldab erialavaldkonna õppekavade vastuvõtu tingimuste läbi vaatamist, analüüsib kooli 
vastu võetud õpilaste õpitulemusi ning teeb ettepanekuid kooli vastuvõtukomisjoni esimehele 
õpilaste vastuvõtu tingimuste muutmise küsimustes; 
2) vastutab uute erialade ja õppevormide kirjelduste koostamise eest (vajadusel täpsustab); 
3) korraldab erialade vastuvõtu tingimustega ette nähtud küsimustike välja töötamise ja 
hindamise ning koostab vastuvõtu tingimuste alusel kõigi antud valdkonna erialadele 
kandideerinud õpilaste küsimustike ja/või vestluste hindamise tulemuste alusel protokolli, 
mille allkirjastavad kõik valdkonna vastuvõtukomisjoni liikmed ning esitab protokolli (koos 
küsimustikega) kooli vastuvõtukomisjoni sekretärile; 
4) teeb ettepanekuid kooli vastuvõtukomisjonile järelkonkursi korraldamiseks, erialade 
vastuvõtuks avamiseks õppeaasta kestel, õppekavade vormide rakendamiseks. 

(17) Valdkonna vastuvõtukomisjoni tööd ja asjaajamist korraldab eriala juhtõpetaja. 

VI LÕPPSÄTTED 

(18) Kooli vastuvõtukomisjoni volitused kehtivad üks aasta, alates kooli 
vastuvõtukomisjoni moodustamise päevast (01. oktoober). 

(19) Käesolev kord vaadatakse üle ja korrigeeritakse koos uue vastuvõtukomisjoni 
moodustamise ning töökorra kinnitamisega. 


