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             KINNITATUD 

    nõukogu 27.02.2017. a 

         otsusega nr 1-2/4 

 

 

Viljandi Kutseõppekeskuse  

õppijate vastuvõtu kord ja –tingimused  
 

 

1. Viljandi Kutseõppekeskuses saavad riiklikult tellitud või tasulistel koolituskohtadel õppida 

põhi- või keskhariduse omandanud, samuti vähemalt 17- aastased haridusnõudeta  õppida 

soovijad. 

2. Õppida saab kooli- või töökohapõhises õppes, valides selleks endale sobiva tasemega:        

1) eriala, mille omandamiseks pole eelnevat haridustaseme nõuet, või 

2) eriala, mille omandamine on võimalik vähemalt põhihariduse olemasolul või  

3) eriala, mille omandamine on võimalik vähemalt keskhariduse olemasolul või  

4) eriala, mille omandamine on võimalik vähemalt kutsekeskhariduse olemasolul (jätkuõpe) 

või 

5) eriala, mis on kohandatud omandamiseks erivajadustega õppijatele. 

3. Õppida saab vastavalt õppekavadele (erialadele) statsionaarses, kooli- või töökohapõhises õppes 

ja mittestatsionaarses (sessioonõpe) õppes. 

4. Õppima asumiseks esitab õppida soovija vastuvõtukomisjonile isiklikult või volitatud esindaja 

kaudu või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult avatud vastuvõtu ajal järgmised 

dokumendid:  

1) isikut tõendava dokument (isikutunnistus, pass, juhiload); 

2) kirjalik avaldus (elektrooniline,  täidetakse arvutis); 

3) kooli sisseastumise ankeet (täidetakse arvutis); 

4) haridust tõendav tunnistus (põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppe või kutsekeskhariduse 

lõputunnistus ja hinneteleht);  

5) põhikooli lõpetanutel 9. klassi tunnistus; 

6) põhihariduseta isikutel võimalusel viimase klassi klassitunnistus; 

7) alla 18 aastasel alaealisel tervishoiuteenust osutava isiku poolt väljastatud tervisetõend 

tervisliku seisundi kohta, et ta saab soovitud erialal töötada ja tuleb õppimisega toime;  

8) alla 18 aastasel alaealisel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek õppima asumiseks; 

9) alla 18 aastasel alaealisel tervisekaart eelmisest õppeasutusest; 

10) foto (laadida üles elektrooniline foto siseveebi või teeme koolis kohapeal); 

11) võimalusel suunamiskiri ettevõttest või garantiikiri praktikakoha olemasolu kohta; 

12) välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva 

tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse 

kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormist tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise 

kohta Eesti Vabariigis; 

13) rehabilitatsiooni plaan erivajadustega õpilastel (kui plaanis on seoses õpilase 

erivajadusega koolile kohustusi või ettepanekuid õpilase toimetuleku toetamiseks). 
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5. Dokumentide esitajal on isiku tuvastamiseks kaasas isikut tõendav dokument. Õppidasoovija 

esindajal on lisaks kaasas õppidasoovija volikiri ning kinnitatud koopia õpilaskandidaadi isikut 

tõendava dokumendi isikuandmete lehest. 

6. Eestis elav välismaalane esitab õppima asumiseks dokumendi, milles on märge alalise või 

kehtiva tähtajalise elamisloa kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjaliku tõend  

tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis. Õppidasoovija esindaja esitab kinnitatud 

koopia eespoolnimetatud dokumendist ning volikirja. 

7. Õppidasoovijad lõputunnistuse keskmine hindega 4,0 või enam ja kelle dokumendid on korras, 

võtab vastuvõtukomisjon kooli koheselt (teeb vastava märke vastuvõtukeskkonnas). 

8. Õppima asumiseks ja kooli vastuvõtmiseks osalevad  õppidasoovijad erialade 

vastuvõtukomisjonide poolt korraldatud vestlustel ja sooritavad nõutud testid. 

9. Testid korraldatakse erialadel, kus vastuvõtul on konkurss ja olulised on varasemad erialased 

eelteadmised (autotehnik, IT spetsialist, tarkvara arendaja ...). Testid toimuvad interneti 

keskkonnas ja kestavad kuni 45 minutit. 

10. Õpilaste kooli vastuvõtmise aluseks on pingerida, mis moodustub kooli lõputunnistuse keskmise 

hinde ja vestluse tulemuste alusel. Testidega erialade vastuvõtul lisandub testi hinne.  

11. Lõputunnistuse keskmine hinne arvutatakse kõigi tunnistusel olevate hinnete keskmisena. 

Vestluse tulemus on 1 punkt (lootustandev),  2 punkti (tubli) või 3 punkti (suurepärane). Test 

annab vastavalt tulemusele 1 – 5 punkti. 

12. Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel lõpetanud õpilane võib jätkata õpinguid 

lihtsustatud õppekava alusel. Selleks tuleb teha avalduses vastav märge nimetusele   

”lihtsustatud õppekava”. 

13. Erivajadusega õpilane teavitab vastuvõtukomisjoni oma erivajadusest (kuulmispuue, 

liikumispuue jne.).  Dokumentide vastuvõtja nõustab erivajadusega õppida soovijat 

õppimisvõimalustest tulenevalt erivajadusest. 

14. Konkursi korral eelistatakse esmajärjekorras õppidasoovijatega, kes pole kutseõppeasutuses   

varem samal haridustasemel õppinud. Õppidasoovijate võrdsuse korral annab eelise ettevõtte 

suunamis- või garantiikiri praktikakoha olemasolu kohta.  

15. Kooli vastuvõetud õppija kinnitab oma õppimissoovi interneti keskkonnas või delegeerib selle 

õiguse vastuvõtukomisjonile.  

16. Eriala õppimine avatakse, kui seda soovib omandada vähemalt 10 õpilast. Lihtsustatud 

õppekavaga eriala õpetamise avamiseks on vajalik vähemalt 8 õpilast.  

17. Õppidasoovijate kooli vastuvõtmise ettepaneku teeb direktorile vastuvõtukomisjon. Õppetöö 

alguseks teeb direktor  õpilaskandidaatide arvamiseks kooli õpilaste nimekirja ja nad kantakse 

EHISes (Eesti Hariduse Infosüsteem) kooli õpilaste nimekirja.   

18. Õpilaste kooli vastuvõtmise korraldamiseks moodustab kooli direktor vastuvõtukomisjoni ja 

erialakomisjonid ning kinnitab töökorra. 

19. Vastuvõtukomisjon:  

1) informeerib üldsust kooli vastuvõtutingimustest ja –korrast; 

2) koordineerib ja korraldab õpilaskandidaadi nõustamist tema valmisolekule vastava õppekava 

valikul koolis õpetatavates valdkondades; 

3) korraldab õpilaskandidaadi valmisoleku hindamist kutseharidusstandardis ja õppekavas 

sätestatud õpiväljundite saavutamiseks; 

4) täpsustab igal aastal kooli sisseastumiseks vajalikud dokumendid, korraldab nende 

õpilaskandidaatidelt vastuvõtmise, registreerimise ja säilimise vastavalt kooli 

asjaajamiskorrale; 
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5) korraldab õppidasoovijatelt dokumentide vastuvõttu ning edastamise grupijuhendajatele; 

6) arvab üle 4,0 keskmise hindega õppidasoovijad õpilaste nimekirja väljaspool konkurssi, kui 

õpilasel on kõik dokumendid korras;  

7) koostab vastuvõtutingimuste alusel ühe nädala jooksul arvates avalduste vastuvõtmise 

lõppemise tähtpäevast õpilaskandidaatide pingerea, korraldab õpilaskandidaatide õppima 

asumise kinnituse registreerimise ning esitab kooli direktorile kinnitamiseks 

õpilaskandidaatide nimekirja; 

8) korraldab täiendava vastuvõtu kooli vabade koolituskohtade olemasolul; 

9) vastutab aruandluse korraldamise eest. 

20. Kahe nädala jooksul õppetöö algusest mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud õpilane 

kustutatakse õpilaste nimekirjast. Vabanenud kohale võib asuda järgmine õppidasoovija. 

21. Õppeaasta keskel võib õpilasi kooli õppima võtta vabadele kohtadele. Vabade kohtade 

puudumisel võib õpilasi võtta vastavate programmide raames (PRÕM jms.). 

22. Vastuvõtukomisjoni otsust on õpilaskandidaadil õigus vaidlustada pöördudes esmalt kooli  

direktori poole ning kui direktori otsus teda ei rahulda, tegutseda edasi lähtuvalt  HTM ministri 

määrusele nr 25, vastu võetud 28.08.2013. a. 

 

 
 


