
 
 
 

Hea tahte protokoll G1 õpilaskandidaadiga                

Hea tahte protokoll on kooli ja õppima asuda sooviva õpilaskandidaadi vastastikune hea tahte ja valmisoleku 

avaldamine, millega õpilaskandidaat avaldab soovi õppida nimetatud koolis ning kool kinnitab omalt poolt, et tagab 

kandidaadile õpilaskoha.  

1. Kohtla-Järve Gümnaasiumi kinnitus – õpilaskandidaadiks kinnitamine  

1.1. Vastavalt sisseastmistesti ja -vestluse tulemustele ning kehtivale õpilaste vastuvõtu korrale, kinnitab 

Kohtla-Järve Gümnaasium, et tagab õpilaskandidaadile Kohtla-Järve Gümnaasiumis 2022/2023. õppeaastal 

koha 10. klassis (edaspidi gümnaasiumi esimeses astmes G1). Protokolli võib tagastada digitaalselt 

allkirjastatuna e-posti teel info@kjg.ee või tuua kooli kantseleisse aadressil Pärna 47, Kohtla-Järve. 

Õpilaskandidaat kantakse õpilaste nimekirja direktori käskkirjaga 2022/2023. õppeaasta alguses. 

2. Õpilaskandidaadi kinnitus – nõusolek õpilaskandidaadiks kinnitamise kohta  

2.1. Õpilaskandidaat (eesnimi, perenimi) __________________________________________________ 

nõustub olema Kohtla-Järve Gümnaasiumi G1 õppeastme õpilaskandidaat ning kinnitab oma kavatsust 

asuda õppima Kohtla-Järve Gümnaasiumi G1 astmes alates 2022/2023. õppeaastast. Hiljemalt 1. juuliks 

2022 esitab õpilaskandidaat koolile avalduse kooli astumiseks, põhihariduse omandamist tõendavad 

dokumendid (põhikooli lõputunnistuse koos hinnetelehega), vanema või eestkostja poolt allkirjastatud 

nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ja tervisekaardi või selle väljavõtte. 

2.2. Õpilaskandidaat ja vanem kinnitavad, et on tutvunud Kohtla-Järve Gümnaasiumi kodukorraga kooli 

kodulehel ning järgivad seda Kohtla-Järve Gümnaasiumis õppimise ajal. 

2.3. Õpilaskandidaat kinnitab, et kohustub läbima Kohtla-Järve Gümnaasiumi õppekava täies mahus ning 

puudub koolist vaid äärmisel vajadusel / mõjuvatel põhjustel. 

2.4. Vanem kinnitab, et registreerub kooli õppeinfosüsteemi Stuudium kasutajaks, et olla kursis lapse 

õpitulemuste omandamise ja koolikohustuste täitmisega. 

2.5. Samuti kohustub õpilaskandidaat täitma muid Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte. 

3. Hea tahte protokolli lõppemine  

3.1. Õpilaskandidaat saab lõpetada käesoleva protokolli kehtivuse, kui ta esitab koolile vastavasisulise kirjaliku, 

vähemalt ühe vanema või eestkostja  allkirjaga sooviavalduse.  

3.2. Käesoleva protokolli kehtivus võidakse kooli poolt ühepoolselt lõpetada, kui ilmnevad asjaolud, mis on 

vastuolus käesoleva hea tahte protokollis sätestatuga ja/või õpilaskandidaat on eiranud Eesti Vabariigis 

kehtivaid õigusakte.  

4. Hea tahte protokolli kehtivus ja säilitamine 

4.1. Käesolev protokoll on ühes originaaleksemplaris kas digitaalsel kujul või paberkandjal, tulenevalt 

õpilaskandidaadi ja tema vanema/eestkostja eelistusest. Peale koolipoolset digitaalset allkirjastamist 

edastatakse kolmepoolselt allkirjastatud protokoll õpilasele ja tema vanemale e-kirja teel. Paberkandjal 

allkirjastamisel jääb originaaleksemplar õpilaskandidaadile/vanemale, koolile jääb koopia. 

4.2. Hea tahte protokoll hakkab kehtima pärast allkirjastatud eksemplari tähtaegset tagastamist koolile.  

        Poolte kinnitused (nimed, allkirjad) ja allkirjastamise kuupäevad: 

       

       Hendrik Agur  ____(allkirjastatud digitaalselt)___   ___(allkirjastatud digitaalselt)___ 

       direktor    õpilaskandidaat    vanem/eestkostja 
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	Õpilase nimi: 


