TALLINNA PRANTSUSE LÜTSEUMI
VASTUVÕTU KORD
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Vastuvõtt I klassi
1. Vastavalt Tallinna Haridusameti töökorraldusele on Tallinna Prantsuse Lütseum
mitteelukohajärgne kool, mis annab Tallinna Prantsuse Lütseumile õiguse korraldada I klassi
vastuvõtmiseks kooliküpsuse hindamise.
2. Tallinna Prantsuse Lütseum võtab kooliküpsuse hindamise tulemuste alusel vastu lapsi,
kelle elukoht on Tallinna linn.
3. Tallinna Prantsuse Lütseumi I klassi astuja peab olema seitsmeaastane või ta peab saama
seitsmeaastaseks jooksva aasta 1. oktoobriks.
4. Eestis I klassi lõpetanud lapsi Tallinna Prantsuse Lütseumi I klassi vastu ei võeta.
5. Tallinna Prantsuse Lütseumi I klassi astujate kooliküpsuse hindamise nõuded on
kooskõlastatud Tallinna Haridusametiga. Nõudeid ei muudeta, kui selleks puudub Tallinna
Haridusameti soovitus või nõue. Tingimused ja kooliküpsuse hindamise aeg avalikustatakse
kooli kodulehel igal aastal mitte hiljem kui 15. jaanuaril.
6. I klassi astuja lapsevanem (seaduslik esindaja) saab registreerida oma lapse Tallinna
Prantsuse Lütseumi I klassi kooliküpsuse hindamisele alates 15. jaanuarist kuni hindamise
toimumise päevale eelneva päevani. Kooliküpsuse hindamise päeval osalejaid ei registreerita.
Täiendavat kooliküpsuse hindamist ei toimu.
7. I klassi astuja lapsevanem (seaduslik esindaja) täidab ankeedi ja lisab sellele koopia lapse
sünnitunnistusest.
8. Kooliküpsuse hindamise tulemuste üle otsustab töörühm, kuhu kuuluvad algklasside
õpetajad, õppealajuhataja, direktor, lastevanemate hoolekogu esindaja.
9. Kooliküpsuse hindamise tulemuste põhjal koostatakse pingerida.
10. Lapsevanem (seaduslik esindaja), kes on saanud teate lapse õpilaskandidaadiks
vastuvõtmise kohta, esitab nelja tööpäeva jooksul kirjaliku taotluse lapse kooli vastu
võtmiseks e-posti teel.
11. Avalduse alusel arvatakse laps direktori käskkirjaga Tallinna Prantsuse Lütseumi õpilaste
nimekirja hiljemalt 22. juunil.
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Vastuvõtt X klassi
1. Tallinna Prantsuse Lütseum korraldab igal õppeaastal märtsis või aprillis konkursi X klassi
astujaile.
2. Tallinna Prantsuse Lütseumi X klassis võivad soovi korral jätkata ilma konkursita need
Tallinna Prantsuse Lütseumi IX klassi õpilased, kellel nii I kui ka II trimestri keskmine hinne
on vähemalt 4,2 ja käitumine eeskujulik või hea (eeldusel, et ta lõpetab põhikooli).
3. Tallinna Prantsuse Lütseumi X klassi astumise konkursil võivad soovi korral osaleda need
Tallinna Prantsuse Lütseumi IX klassi õpilased, kellel nii I kui ka II trimestri keskmine hinne
on 3,8 või rohkem ja käitumine vähemalt rahuldav.
4. Tallinna Prantsuse Lütseumi X klassi astumise konkursil võivad osaleda teiste koolide IX
klassi õpilased, kes on õppinud inglise ja vene keelt vastavalt põhikooli õppekavale. Teistest
koolidest konkureerijailt prantsuse keele oskust ei nõuta.
5. Tallinna Prantsuse Lütseumi X klassi astumise konkursil osaleja registreerib ennast kooli
kodulehel alates 1. veebruarist kuni konkursi toimumise päevale eelneva päevani.
Konkursipäeval osalejaid ei registreerita.
6. Konkursi tulemuste üle otsustab töörühm, kuhu kuuluvad aineõpetajad, õppealajuhataja,
direktor, lastevanemate hoolekogu esindaja.
7. X klassi astujate konkursi tulemuste põhjal koostatakse pingerida. Kooli sissesaanute
nimekirja kinnitab direktor põhikooli lõputunnistuse laekumise järel. Põhikooli lõputunnistus
peab olema laekunud hiljemalt 21. juunil. Kui mingil põhjusel ei saa 21. juunil põhikooli
lõputunnistust tuua, siis tuleb sellest kirjalikult teada anda kooli sekretärile.
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Vastuvõtt eelkooli

1. Eekooli saab astuda laps, kes peaks järgmisel õppeaastal asuma õppima I klassi.
2. Tallinna Prantsuse Lütseumi eelkool on tasuline.
3. Eelkool ei ole kohustuslik. Eelkooli läbimine ei taga sissesaamist Tallinna Prantsuse
Lütseumi. Kooliküpsuse hindamine tuleb läbida ka eelkooli lõpetanutel.

4. Eelkooli astuda soovivate laste vanematel (seaduslikel esindajatel) tuleb registreerida oma
laps eelkooli nimekirja ajavahemikul 1. märts – 1.september aadressil:
margit1405@gmail.com. Kirjas märkida kindlasti lapse ees- ja perekonnanimi ning
isikukood. Eelkooli nimekiri koostatakse registreerimise järjekorras.
5. Eelkooli õppetöö kava (kalender) avaldatakse kooli kodulehel iga õppeaasta 1.septembriks.
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Vastuvõtt üleminekuklassidesse
1. Üleminekuklassidesse võetakse õpilasi vastu ainult vabade õpilaskohtade olemasolul.
2. Vabade kohtade olemasolul võib üleminekuklassidesse kandideerida kogu õppeaasta
jooksul.
3. Vajadusel võib kool korraldada teadmiste kontrolli üleminekuklassidesse soovijale.
4. Õpilane peab oskama prantsuse, vene ja inglise keelt vähemalt selle klassi õppekava
tasemel, kuhu ta astuda soovib.
5. Õpilasi, kelle tunnistusel on mitterahuldavad tulemused, Tallinna Prantsuse Lütseumi vastu
ei võeta.
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LISAD:
LISA 1
I klassi astuda soovijate kooliküpsuse hindamine
1. Laps peab olema omandanud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga ettenähtud
teadmised ja oskused.
2. Laps peab tundma nii suuri (A, B, C) kui ka väikesi trükitähti (a, b, c), et lugeda lihtsat
eestikeelset teksti; laps peab mõistma loetut, kirjutama väikese etteütluse suurte
trükitähtedega ning arvutama (liitma ja lahutama) 10 piires.

3. Hindame lapse silmaringi: ta peab teadma oma nime, vanust, elukohta, tundma aastaaegu ja
olema kursis ümbritseva maailmaga.
4. Lapsele ei esitata ühtegi küsimust võõras keeles ega nõuta teadmisi võõraste riikide või
linnade kohta.

5. Lapse kooliks ettevalmistamisel on abiks kindlasti see, kui laps loeb lasteraamatuid,
harjutab lühikese etteütluse kirjutamist ja arvutamist.
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LISA 2.
X klassi astuda soovijate konkurss
1. Eesti keel ja kirjandus
Eesti keele katse koosneb etteütlusest ja ümberjutustusest.

2. Reaalained
Reaalainete katsetel tuleb lahendada nii testilaadseid kui ka pikemat lahenduskäiku nõudvaid
ülesandeid matemaatikast, füüsikast ja keemiast. Ülesanded nõuavad põhikooli oluliste
teadmiste rakendamist.

3. Inglise keel
Inglise keele katse koosneb lühikesest kirjalikust tekstist (näit ajavormid, küsimuste
moodustamine
jm) ning lühivestlusest igapäevateemadel (näit hobid, unistused, reisimine vms).

4. Vene keel
Vene keele katsel tutvub õpilane 5-8 minuti jooksul 150-180-sõnalise tekstiga. Vastamist
alustades tutvustab õpilane ennast, räägib pisut oma perekonnast, koolist, lemmikõppeainest,
harrastustest, vaba aja veetmisest jne. Seejärel palub õpetaja ette valmistatud teksti valjusti ette
lugeda ning esitab teksti kohta küsimusi.

5. Prantsuse keel
Prantsuse keele katse toimub ainult nendele õpilastele, kes on varem prantsuse keelt õppinud.

6. Vestlus
Vesteldakse viimati loetud raamatutest, nähtud teatrietendustest ja hobidest. Arutletakse, miks
valida just lütseum jne.
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LISA 3.
Ankeet I klassi astujale
1. Perekonnanimi * ....………………………………………….………...............................
2. Eesnimi *..............…………………………….…………………………….....................
3. Sünniaeg (kuupäev, kuu, aasta)* ..………………………….............................................
4. Isikukood* ............………………………………………………….................................
5. Kodakondsus ja kodune keel* ..………………………………………………..................
6. Kodune aadress* ..……………………………………………………………....................
7. Kontakttelefon* …………………………..........................................................................
8. Lapse seotus meie kooliga (vend /õde õpib siin; ema / isa õppis siin) ……………............
………………………………………………..........................................................................
9. Mitmesse kooli sissesaamisel oleks meie kool teie eelistustereas (Tee vastava numbri ümber
ring.)
1

2

3

4

EMA
1. Perekonnanimi, eesnimi* ………………………………………….………........................
2. Kodune aadress* ………………………………..................................................................
3. Telefon* ...............................................................................................................................
4. e-post* .............................................................................................................................
5. Töökoht ja amet ………………………………..………………………………….............

ISA
1. Perekonnanimi, eesnimi* ………………………………………….………........................
2. Kodune aadress* ………………………………..................................................................
3. Telefon* ...............................................................................................................................
4. e-post* .............................................................................................................................
5. Töökoht ja amet ………………………………..………………………………….............

Käesoleva avalduse täitmisega annan nõusoleku avaldada lapse nimi kooli kodulehel esimese
klassi õpilaskandidaatide nimekirjas.
NB! Tärniga küsimustele vastamine on kohustuslik, tärnita praegu vabatahtlik, peale sissesaamist vajalik.
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LISA 4.
Ankeet X klassi astujale
1.*Perekonnanimi……………………………………….*Eesnimi………………………
2. *Sünniaeg (kuupäev, kuu, aasta) ja koht ……………………………………………..
3. *Isikukood …………………………………………………………………………….
4. *Rahvus ja kodune keel ………………………………………………………………..
5. *Kodune aadress ……………………………………………………………………….
6. *Kodune telefon ………………. mobiil …………………… e-post…………………
7. *Millise kooli 9. kl. õpite (lõpetasite) …………………………………………………
8. *Kas viimasel veerandil oli tunnistusel rahuldavaid hindeid? Millistes õppeainetes?
…………………………………………………………………………………………….

ISA
1. *Perekonnanimi, eesnimi……………………………………………………………….
2. Töökoht ………………………………………………………………………………..
3. Amet …………………………………………………………………………………...
4. Telefon tööl…………………*kodus + mobiil ………………………………………
5. *Kodune aadress …………………………………….. *e-post ………………………
EMA
1. *Perekonnanimi, eesnimi………………………………………………………………
2. Töökoht………………………………………………………………………………...
3. Amet……………………………………………………………………….…………..
4.*Telefon tööl…………………*kodus + mobiil ………………………………….
5. *Kodune aadress ……………………………………e-post ………………………
Käesoleva avalduse täitmisega annan nõusoleku nime avaldamiseks kooli kodulehel kümnenda
klassi õpilaskandidaatide nimekirjas.
NB! Tärniga küsimustele vastamine on kohustuslik, tärnita praegu vabatahtlik, peale sissesaamist vajalik.
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