
LISA 3 
Direktori käskkirjale  
18.11.2016 nr 1-7/3 

 

AUDENTESE ERAKOOLI VASTUVÕTMISE  

JA KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 

INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAM 

 

1. Üldsätted 

1.1 Õpilase vastuvõtmise ja koolist väljaarvamise kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Audentese 
erakooli IB õppesse. 

1.2 Vastuvõtt IB DP õppesse toimub koolivalmiduse ja teadmiste hindamise testide alusel (11. ja 
12.klass) ning vastuvõtutestide tulemuste ja akadeemiliste saavutuste põhjal IB eelaastas (10. klass).  

1.3 Vastuvõtutestidele avalduste esitamise tähtaeg ja testide toimumise aeg kinnitatakse Audentese 
erakooli direktori käskkirjaga. 

1.4 Avaldust esitamata ning fotoga isikut tõendava dokumendi puudumisel ei ole võimalik 
vastuvõtutestidel osaleda. 

1.5 Vastuvõtuavaldus esitatakse kooli kodulehel oleva vormi kaudu. 

1.6 Õpilaste kirjalikke ja praktilisi vastuvõtutöid säilitatakse koolis uue õppeaasta alguseni. 

1.7 Tahtlik valeinfo edastamine õpilaskandidaadi või lapsevanema (eestkostja) poolt põhjustab 
õpilase väljaarvamise õpilaskandidaatide nimekirjast. 

 

2. Vastuvõtt IB Diploma Programme (IB DP) õppesse 

2.1 Vastuvõtt IB DP eelaastasse (10. klass) 

2.1.1 IB DP esimene akadeemiline õppeaasta algab 11. klassis, sellele eelneb eelaasta. Audentese 
erakooli IB DP eelaastasse võetakse õpilasi vastu vastuvõtutestide tulemuste, inglisekeelsete 
vestluste ning akadeemiliste saavutuste alusel. 

2.1.2 Vastuvõtutestid leiavad aset Audentese erakooli ruumides, kui ei ole kokku lepitud teisiti. 

2.1.3 Pärast sisseastumistestide (edetabeli alusel) edukat sooritamist kutsutakse õpilane vestlusele, 
mis viiakse läbi inglise keeles. 

2.1.4 Sisseastumiskatsete tulemused avalikustatakse kooli kodulehel kümne päeva jooksul viimaste 
vestluste toimumisest. 

2.1.5 Õpilaskandidaatide nimekiri koostatakse vastuvõtutestide, inglisekeelse vestluse, akadeemiliste 
saavutuste ja vabade IB õppekohtade arvu põhjal. 

2.1.5.1 Tunnistusel mitterahuldava hindega hinnatud õpilane ei saa kandideerida Audentese erakooli 
IB õppe õpilaseks. 

2.1.5.2 Õpilane, kellel on tunnistusel mitterahuldav hinne või mitterahuldav eksamitulemus, 
kustutatakse Audentese erakooli IB õppe õpilaskandidaatide nimekirjast. 

2.1.6 Uute õpilaste vastuvõtmine Audentese erakooli IB õppesse toimub järgmiste kriteeriumide 
alusel (osakaal märgitud sulgudes): 

2.1.6.1 vastuvõtutestide tulemused (75%); 

2.1.6.2 akadeemilised saavutused põhikoolis (15%); 



2.1.6.3. muud IB õppes arvestatavad oskused ja väärtused (15%). 

2.1.7 IB DP eelaasta nimekirja kandmiseks vajalikud dokumendid esitatakse peale põhikooli 
lõpetamist ning kuni 25. juunini. 

2.1.8 Kui kool on otsustanud õpilase vastu võtta tuleb kooli nimekirja kandmiseks õpilasel või tema 
ametlikul esindajal esitada järgmised dokumendid: 

2.1.8.1 kirjalik sooviavaldus; 

2.1.8.2 kinnitatud koopia õpilase isikut tõendavast dokumendist (selle puudumisel koopia 
sünnitunnistusest); 

2.1.8.3 kui avaldus esitatakse õpilase ametliku esindaja poolt siis kinnitatud koopia esindaja isikut 
tõendavast dokumendist; 

2.1.8.4 tunnistus põhihariduse või sellega võrdse hariduse lõpetamise kohta. 

2.1.9 Otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise kohta teatatakse hiljemalt 1. juulil. 

2.1.10 Vastu võetakse eksamitulemuste alusel, misjuures kõrgemad tulemused on eelisseisus. 
 

2.2 Vastuvõtt IB DP õppesse (11. ja 12. klass) 

2.2.1 Vastuvõtt IB DP õppe 11. ja 12. klassi toimub vabade kohtade olemasolul õpilastele, kes õpivad 
vastavalt IBO või mõne sellega võrdväärse õppekava alusel rahvusvahelises koolis, vastuvõtutestide 
ja neile järgneva inglisekeelse vestluse alusel. 

2.2.2 Vastuvõtutestid koosnevad inglise keele, matemaatika ja akadeemilise võimekuse testidest. 

2.2.3 Uute õpilaste vastuvõtmine Audentese erakooli IB õppesse toimub järgmiste kriteeriumide 
alusel: 

2.2.3.1 vastuvõtutestide tulemused; 

2.2.3.2 akadeemilised saavutused põhikoolis ja gümnaasiumi taseme koolis; 

2.2.3.3 õpilase huvid ja tegevus; 

2.2.3.4 õpilase ainete valiku ühilduvus Audentese erakooli IB õppe õppekavaga. 

2.2.4 Vastuvõtutestideks registreerumisel tuleb õpilasel esitada sooviavaldus, kinnitatud koopia 
õppetulemuste väljavõtte kohta ning motivatsioonikiri. 

2.2.5 Sisseastumiskatsete tulemused avalikustatakse kooli kodulehel ja e-kirja teel kümne päeva 
jooksul testide tegemisest. 

2.2.6 Sisseastumistestid edukalt läbinud õpilaskandidaadid kutsutakse inglisekeelsele vestlusele. 

2.2.7 Vestluse jooksul hinnatakse õpilaskandidaadi verbaalseid keelelisi oskusi, motivatsiooni, 
suhtlemisoskust, tegevust ja saavutusi. 

2.2.8  Õpilaskandidaadi kooli vastuvõtmise otsusest teavitatakse e-kirja teel kümne päeva jooksul 
vestluse toimumisest. 

2.2.9 Tunnistusel mitterahuldava hindega hinnatud õpilane ei saa kandideerida Audentese erakooli IB 
õppe õpilaseks. 

2.2.10 Uute õpilaste vastuvõtmine Audentese erakooli IB õppesse toimub järgmiste kriteeriumide 
alusel (osakaal märgitud sulgudes): 

2.2.10.1 vastuvõtutestide tulemused (75%); 

2.2.10.2 akadeemilised saavutused põhikoolis ja gümnaasiumi taseme koolis (15%); 

2.2.10.3 muud IB õppes arvestatavad oskused ja väärtused (15%). 



2.2.11 Kui kool on otsustanud õpilase vastu võtta tuleb kooli nimekirja kandmiseks õpilasel või tema 
ametlikul esindajal esitada järgmised dokumendid: 

2.2.11.1 kirjalik sooviavaldus; 

2.2.11.2 kinnitatud koopia õpilase isikut tõendavast dokumendist (selle puudumisel koopia 
sünnitunnistusest); 

2.2.11.3 kui avaldus esitatakse õpilase ametliku esindaja poolt siis kinnitatud koopia esindaja isikut 
tõendavast dokumendist; 

2.2.11.4 tunnistus põhihariduse või sellega võrdse hariduse lõpetamise kohta. 

2.2.11.5 Vastu võetakse eksamitulemuste alusel, misjuures kõrgemad tulemused on eelisseisus. 
 
 

3. IB õppe vastuvõtukorra muudatused 

3.1 Audentese erakooli IB õppe vastuvõtukord vaadatakse üle igal õppeaastal. Muudatused 
vastuvõtukorras peavad olema heaks kiidetud kooli nõukogu poolt. 

 


