
TALLINNA PRANTSUSE LÜTSEUMI VASTUVÕTU 

TINGIMUSED JA KORD 

 

1. Üldsätted 

1.1. Tallinna Prantsuse Lütseumi vastuvõtu tingimused ja kord on kehtestatud põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010. aasta määruse 

nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline 

delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ ning Tallinna 

Linnavalitsuse 21. detsembri 2011. aasta määruse nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli 

määramise tingimused ja kord“ kohaselt. 

1.2. Tallinna Prantsuse Lütseumi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise aluseks on kooliküpsuse 

uuring (lisa 1) või konkurss (lisa 2), mille tulemusi hindab direktori käskkirjaga moodustatud 

vastuvõtukomisjon. Uuringu või konkursi käigus antakse kandidaadile mitmesuguseid 

ülesandeid. 

1.3. Õpilaskandidaadil või tema vanemal on õigus saada selgitusi kooliküpsuse uuringu või 

konkursi tulemuste kohta. Selgitustaotlus tuleb esitada kooli sekretärile saadetava e-kirjaga 

10 päeva jooksul pärast uuringu- või konkursitulemuste teatavaks tegemist.  

1.4. Õpilaskandidaatide kirjalikud tööd säilitatakse 10-päevase tutvumisperioodi jooksul. 

Ülesannete kopeerimine mis tahes viisil ei ole lubatud. 

1.5. Õpilaskandidaat arvatakse Tallinna Prantsuse Lütseumi õpilaste nimekirja direktori 

käskkirjaga hiljemalt 31. augustil. 

2. Vastuvõtt I klassi 

2.1. Tallinna Prantsuse Lütseum võtab kooliküpsuse uuringu põhjal I klassi vastu lapsi, kelle 

elukoht on vähemalt uuringule registreerimise kuupäeva seisuga rahvastikuregistri järgi 

Tallinn.  

2.2. Eestis I klassi lõpetanud lapsi Tallinna Prantsuse Lütseumi I klassi vastu ei võeta. 

2.3. Kooliküpsuse uuringu aeg ja täpsemad tingimused avalikustatakse kooli kodulehel igal 

aastal hiljemalt 15. jaanuaril. 



2.4. Esimesse klassi astuja vanem või eestkostja (edaspidi vanem) saab registreerida oma lapse 

kooliküpsuse uuringule alates 15. jaanuarist kuni uuringu toimumise päevale eelneva päevani. 

Kooliküpsuse uuringu päeval osalejaid ei registreerita.  

2.5. Vanem täidab lapse kooliküpsuse uuringule registreerimiseks ankeedi (lisa 3) ja lisab 

sellele lapse isikut tõendava dokumendi (või sünnitunnistuse või -tõendi) ärakirja või 

väljavõtte. Ankeedi võib täita kirjalikult või kooli kodulehe kaudu. 

2.6. Kooliküpsuse uuringu tulemuste põhjal koostab vastuvõtukomisjon õpilaskandidaatide 

nimekirja.  

2.7. Lapse õpilaskandidaadiks vastuvõtmisest teatatakse vanemale e-posti teel kolme tööpäeva 

jooksul pärast kooliküpsuse uuringu toimumist. 

2.8. Vanem, kes on saanud teate lapse õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta, esitab kolme 

tööpäeva jooksul kirjaliku või digitaalselt allkirjastatud taotluse (lisa 4) lapse kooli 

vastuvõtmiseks. 

2.9. Kool edastab õpilaskandidaatide nimekirja elektrooniliselt Tallinna Haridusametile 

hiljemalt veebruarikuu viimasel tööpäeval.  

2.10. Vanem võib kuni kooli õpilaste nimekirja kinnitamiseni kooli sekretärile saadetava e-

kirjaga teatada, et soovib lapse õpilaskandidaadi kohast loobuda. Sel juhul arvatakse laps 

õpilaskandidaatide nimekirjast välja.   

3. Vastuvõtt X klassi 

3.1. Tallinna Prantsuse Lütseum korraldab igal õppeaastal märtsis või aprillis konkursi X klassi 

astujaile.  

3.2. Konkursil võivad osaleda IX klassi õpilased, kes on õppinud inglise ja vene keelt põhikooli 

riikliku õppekava kohaselt ning kellel IX klassi iga õppeperioodi keskmine hinne on vähemalt 

3,8 ja käitumine vähemalt rahuldav.  

3.3. Õpilasi, kellel IX klassis on kokkuvõtvad hinded või hinnangud olnud mitterahuldavad, 

Tallinna Prantsuse Lütseumi vastu ei võeta. 



3.4. Õpilased, kes on õppinud põhikooli igas kooliastmes A-võõrkeelena prantsuse keelt ja 

kelle IX klassi iga õppeperioodi keskmine hinne on vähemalt 4,2 ja käitumine vähemalt hea, 

võetakse Tallinna Prantsuse Lütseumi X klassi õpilaskandidaadiks vastu konkursil ettenähtud 

ülesannete täitmise kohustuseta.   

3.5. Konkursil osalemiseks täidab õpilane ankeedi (lisa 5) ja lisab sellele isikut tõendava 

dokumendi ärakirja või väljavõtte ning õpilasraamatu hinnetelehe. Ankeedi võib täita 

kirjalikult või kooli kodulehe kaudu alates 1. veebruarist kuni konkursi toimumise päevale 

eelneva päevani. Konkursipäeval osalejaid ei registreerita.  

3.6. Konkursi tulemuste põhjal koostab vastuvõtukomisjon õpilaskandidaatide nimekirja. 

3.7. Õpilaskandidaadiks vastuvõtmisest teatatakse e-posti teel kolme tööpäeva jooksul pärast 

konkursi toimumist.  

3.8. Õpilaskandidaadiks vastuvõtmise teate saanu esitab kolme tööpäeva jooksul kirjaliku või 

digitaalselt allkirjastatud taotluse (lisa 6) kooli vastuvõtmiseks. Taotlusele tuleb hiljemalt 21. 

juunil lisada põhikooli lõputunnistus. Kui mingil põhjusel ei ole võimalik 21. juuniks põhikooli 

lõputunnistust tuua, siis tuleb sellest e-kirjaga teada anda kooli sekretärile. 

3.9. Õpilaskandidaat võib kooli sekretärile saadetava e-kirjaga kuni kooli õpilaste nimekirja 

kinnitamiseni õpilaskandidaadi kohast loobuda. Sel juhul arvatakse ta õpilaskandidaatide 

nimekirjast välja.   

4. Vastuvõtt üleminekuklassidesse 

4.1. Üleminekuklassidesse (2.–9. ja 11.–12. klass) võetakse õpilasi vastu ainult vabade 

õppekohtade olemasolul. 

4.2. Vabade õppekohtade olemasolul võib üleminekuklassi kandideerida kogu õppeaasta vältel, 

esitades sellekohase taotluse kooli sekretärile saadetava e-kirjaga. 

4.3. Õpilane peab oskama prantsuse, vene ja inglise keelt vähemalt selle klassi õppekava  

tasemel, kuhu ta astuda soovib. 

4.4. Õpilase teadmiste ja oskuste kontrolliks korraldatakse testid ja vestlus, mille tulemusi 

hindab vastuvõtukomisjon. 

4.5. Õpilase üleminekuklassi vastuvõtmisest teatatakse gümnaasiumiõpilasele või 

põhikooliõpilase vanemale e-posti teel. Õpilane või tema vanem esitab seejärel taotluse (lisa 



4) kooli vastuvõtmiseks ja õpilase isikut tõendava dokumendi ärakirja või väljavõtte ning 

õpilasraamatu hinnetelehe. 

5. Lõppsätted 

Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra või selle muudatuste eelnõu valmistab ette direktor ning 

esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja seejärel Tallinna Haridusameti juhatajale 

kinnitamiseks.  



LISA 1. Tallinna Prantsuse Lütseumi I klassi astuja kooliküpsuse uuring 

1. Kooliküpsuse uuring põhineb koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga ettenähtud 

teadmistel ja oskustel ning koosneb lugemisülesandest, tekstist arusaamise ülesandest, 

etteütlusest, matemaatikaülesandest ja vestlusest. Iga uuringuosa alusel on võimalik koguda 

kuni 10 punkti ja kokku kuni 50 punkti. 

2. Lugemisülesande ja tekstist arusaamise ülesande lahendamiseks peab laps tundma nii suuri 

(A, B, C) kui ka väikesi trükitähti (a, b, c), et lugeda lihtsat eestikeelset teksti ja mõista loetut.  

3. Etteütlus kirjutatakse suurte trükitähtedega.  

4. Matemaatikaülesande lahendamiseks peab laps arvutama (liitma ja lahutama) 10 piires ning 

oskama kasutada mõisteid suurem kui, väiksem kui.  

5. Vestlusel hinnatakse lapse silmaringi: ta peab teadma oma nime, vanust, elukohta, tundma 

aastaaegu ja olema kursis ümbritseva maailmaga. Lapsele ei esitata ühtegi küsimust võõras 

keeles ega nõuta teadmisi võõraste riikide või linnade kohta. 

  



LISA 2. Tallinna Prantsuse Lütseumi X klassi astumise konkurss 

1. Konkurss koosneb etteütlusest, ümberjutustusest, reaalainete katsest, inglise keele katsest, 

vene keele katsest ja vestlusest, mida hinnatakse punktisüsteemi alusel. Maksimaalselt on 

võimalik koguda 70 punkti (vestlusel kuni 20 punkti ja ülejäänud konkursiosadel kuni 10 

punkti). Prantsuse keele katse toimub ainult nendele õpilastele, kes on õppinud põhikooli igas 

kooliastmes prantsuse keelt A-võõrkeelena. Sellisel juhul vähendatakse iga konkursiosa eest 

antavaid maksimumpunkte proportsionaalselt (vestlusel kuni 17,5 punkti ja ülejäänud 

konkursiosadel kuni 8,75 punkti). 

2. Reaalainete katsel tuleb lahendada nii testilaadseid kui ka pikemat lahenduskäiku nõudvaid 

ülesandeid matemaatikast, füüsikast ja keemiast. Ülesanded nõuavad põhikooli oluliste 

teadmiste rakendamist.  

3. Inglise keele katse koosneb lühikesest kirjalikust testist (näiteks ajavormid ja küsimuste 

moodustamine) ning lühivestlusest igapäevateemadel (hobid, unistused, reisimine vms).  

4. 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 ja vaba aja veetmisest. Seejärel palub õpetaja ette valmistatud teksti valjusti ette 

lugeda ning esitab teksti kohta küsimusi. 

5. Prantsuse keele kirjalikus testis kontrollitakse artiklite kasutamise oskust (l'article indéfini, 

défini, partitif), käskiva kõneviisi (l'impératif) ning tingiva kõneviisi oleviku (le conditionnel 

présent) moodustamist. Samuti peab õpilane oskama pöörata nii reeglipäraseid kui ka 

ebareeglipäraseid tegusõnu kindla kõneviisi kahes minevikuajas (le passé composé, 

l'imparfait) ja lihttulevikus (le futur simple). 

6. Vestlusel selgitatakse õpilasele kooli eripära ja kodukorda, et ta saaks hinnata kooli vastavust 

oma ootustele. Vesteldakse hobidest, viimati loetud raamatutest, nähtud teatrietendustest ja 

muudest kultuurielamustest. Arutletakse õpilase tulevikuplaanide, koolivaliku ja 

väärtushinnangute teemal.  

  



LISA 3. Tallinna Prantsuse Lütseumi kooliküpsuse uuringule registreerimise ankeet 

TALLINNA PRANTSUSE LÜTSEUMI KOOLIKÜPSUSE UURINGULE 

REGISTREERIMISE ANKEET 

 

LAPSE ANDMED 

 

Lapse ees- ja perekonnanimi: 

Lapse isikukood: 

Kodakondsus ja kodune keel: 

Elukoha aadress: 

Aadress rahvastikuregistris:  

Lisainfo ja märkused: 

 

VANEMATE ANDMED 

 

󠄅 ema 󠄅 isa 󠄅 eestkostja 

 

Ees- ja perekonnanimi: 

Kontakttelefon: 

E-posti aadress: 

 

󠄅 ema 󠄅 isa 󠄅 eestkostja 

 

Ees- ja perekonnanimi: 

Kontakttelefon: 

E-posti aadress: 

 

Olen teadlik, et Tallinna Prantsuse Lütseum ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja 

arvatud juhul, kui seda nõuavad õigusaktid või kui seda on vaja koolikoha määramiseks või 

kinnitamiseks.  

 

Vanema allkiri ja kuupäev: 

 

Lisad:  

󠄅 lapse isikut tõendava dokumendi (või sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri 

 

  



LISA 4. Taotlus lapse Tallinna Prantsuse Lütseumi 1.–9. klassi vastuvõtmiseks 

 

TAOTLUS TALLINNA PRANTSUSE LÜTSEUMI VASTUVÕTMISEKS 

 

Palun võtta minu laps vastu Tallinna Prantsuse Lütseumi ... klassi õpilaseks. 

 

LAPSE ANDMED 

 

Lapse ees- ja perekonnanimi: 

Lapse isikukood: 

Kodakondsus ja kodune keel: 

Elukoha aadress: 

Aadress rahvastikuregistris:  

Lapse praegune kool*: 

Lisainfo ja märkused: 

 

VANEMATE ANDMED 

 

󠄅 ema 󠄅 isa 󠄅 eestkostja 

 

Ees- ja perekonnanimi: 

Kontakttelefon: 

E-posti aadress: 

 

󠄅 ema 󠄅 isa 󠄅 eestkostja 

 

Ees- ja perekonnanimi: 

Kontakttelefon: 

E-posti aadress: 

 

Olen teadlik, et Tallinna Prantsuse Lütseum ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja 

arvatud juhul, kui seda nõuavad õigusaktid või kui seda on vaja koolikoha määramiseks või 

kinnitamiseks.  

 

Vanema allkiri ja kuupäev: 

 

Lisad:  

󠄅 nõusolek isikuandmete töötlemiseks 

󠄅 õpilasraamatu hinneteleht* 

 

* 2.–9. klassi astuja korral  



LISA 5. Ankeet Tallinna Prantsuse Lütseumi X klassi astujale 

TALLINNA PRANTSUSE LÜTSEUMI KONKURSILE REGISTREERIMISE ANKEET 

 

ÕPILASE ANDMED 

 

Õpilase ees- ja perekonnanimi: 

Õpilase isikukood: 

Kodakondsus ja kodune keel: 

Elukoha aadress: 

Õpilase kontakttelefon: 

Õpilase e-posti aadress: 

Õpilase praegune kool: 

Lisainfo ja märkused: 

 

Olen õppinud prantsuse keelt põhikooli igas kooliastmes A-võõrkeelena. 

 

󠄅 jah  󠄅 ei 

 

VANEMATE ANDMED 

 

󠄅 ema 󠄅 isa 󠄅 eestkostja 

 

Ees- ja perekonnanimi: 

Kontakttelefon: 

E-posti aadress: 

 

󠄅 ema 󠄅 isa 󠄅 eestkostja 

 

Ees- ja perekonnanimi: 

Kontakttelefon: 

E-posti aadress: 

 

Olen teadlik, et Tallinna Prantsuse Lütseum ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja 

arvatud juhul, kui seda nõuavad õigusaktid või kui seda on vaja koolikoha määramiseks või 

kinnitamiseks.  

 

Õpilase allkiri ja kuupäev: 

 

Lisad:  

󠄅 isikut tõendava dokumendi (või sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri 

󠄅 õpilasraamatu hinneteleht 

  



LISA 6. Taotlus Tallinna Prantsuse Lütseumi 10.–12. klassi vastuvõtmiseks 

TAOTLUS TALLINNA PRANTSUSE LÜTSEUMI VASTUVÕTMISEKS 

 

Palun võtta mind vastu Tallinna Prantsuse Lütseumi ... klassi õpilaseks. 

 

ÕPILASE ANDMED 

 

Õpilase ees- ja perekonnanimi: 

Õpilase isikukood: 

Kodakondsus ja kodune keel: 

Elukoha aadress: 

Õpilase kontakttelefon: 

Õpilase e-posti aadress: 

Õpilase praegune kool: 

Lisainfo ja märkused: 

 

VANEMATE ANDMED 

 

󠄅 ema 󠄅 isa 󠄅 eestkostja 

 

Ees- ja perekonnanimi: 

Kontakttelefon: 

E-posti aadress: 

 

󠄅 ema 󠄅 isa 󠄅 eestkostja 

 

Ees- ja perekonnanimi: 

Kontakttelefon: 

E-posti aadress: 

 

Olen teadlik, et Tallinna Prantsuse Lütseum ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja 

arvatud juhul, kui seda nõuavad õigusaktid või kui seda on vaja koolikoha määramiseks või 

kinnitamiseks.  

 

Õpilase allkiri ja kuupäev: 

 

Lisad:  

󠄅 nõusolek isikuandmete töötlemiseks 

󠄅 õpilasraamatu hinneteleht* 

 

* 11. või 12. klassi astuja korral 


