
ÕPILASTE VASTUVÕTT AVATUD KOOLI  2017/2018. ÕPPEAASTAKS 
 
Avatud Kool on erakool, mille õppetegevus algab 1. septembrist 2017 ning toimub 
Põhja-Tallinnas Karjamaa koolimajas aadressil Karjamaa 1/Kopli 92. 
2017/2018. Õppeaastal avatakse esimene klass ning piisava huvi korral teine klass. 
Kolmandasse klassi on võimalik lapsi kirja panna pikendatud õppekavale, mille kohaselt kolmas 
klass läbitakse kahe õppeaasta jooksul individuaalse õppekava alusel. 
 
Õpilaste vastuvõtmine kooli toimub järgmise protseduuri alusel: 

● Õpilase registreerimine Avatud Kooli algab kodulehe kaudu avalduse esitamisest. 
● Avalduste esitamine algab 20. jaanuaril 2017 kl 8.00 hommikul 
● Peale avalduse esitamist hakkame peresid kutsuma vestlusele. Kohtumisele kutsumine 

toimub avaluse esitamise järjekorras. 
● Koolikoha kinnitamine toimub pärast vestlust, kui on sõlmitud leping ja laekunud 

ülekanne õppemaksu ettemaksu osas. 
● Vestlus toimub vaid lapse täiskasvanud esindajatega ja kestab 30 min. Vestluse 

eesmärk on aidata lapse esindajal mõista kooli tööpõhimõtteid ning vastata veel 
vastuseta küsimustele. Ainsas kriteeriumiks kooliga lepingu sõlmimiseks on tingimuste 
täielik mõistmine ja heakkiitmine vanema poolt. Kooli poolt vestluse käigus 
lapsevanemate “sobilikkust” kooli kuidagi ei hinnata. 

● Enne vestlusele tuleb lapse esindajal hoolega läbi lugeda järgmiste dokumentide sisu: 
kandideerimise protsess (1), leping (2), kooli sisu ja eripära (3), koostöövõimalused pere 
ja kooli vahel (4). Vestlusel on võimalik kõigi ebaselgeks jäänud aspektide kohta küsida. 

● Vestlusel kohtuvad lapsevanematega Avatud Kooli juht ning kooli nõukogu ja 
käivitusmeeskonna liikmed. Õpetajad valitakse välja veebruari jooksul ning nende 
kohtumised õpilaste ja peredega toimuvad alates märtsikuust. 

● Lepingu sõlmimine toimub, kas vestluse järgselt kohapeal või elektroonselt, nii nagu 
pere soovib. 

● Õppekoht Avatud Koolis fikseeritakse, kui leping on allkirjastatud ja hiljemalt 1 nädala 
jooksul on tehtud deposiidi makse (3 kuu õppemaksu ettemaks summas 330 eur) SA 
Avatud Kool kontole EE542200221059790946  

● Kooli vastu võetud õpilaste nimed teeme vanematele veebruarikuu jooksul teatavaks. 
● Oleme valmis vastu võtma maksimaalselt 60 õpilast esimese klassi ja kokku 60 teise ja 

kolmanda klassi õpilast.  
● Lisaks soovime kooli luua ka õppemaksuta õppekohad. Nende hulk ning 

vajaduspõhisele stipendiumikohale kandideerimise protsess selgub aprilliks. 
● Kooliga lepingu sõlminud peredel tuleb juunikuuks koolile esitada lapse:  

○ koolivalmiduse kaart (väljastab lasteaed),  
○ sünnitunnistus,  
○ arstitõend,  
○ laste puhul, kes pole 30. septembriks saanud 7 aastaseks - nõustamiskomisjoni 

tõend kooli mineku valmiduse kohta  
 


