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Kujundaja eriala vastuvõtutingimused ja –kord 2019/2020 õppeaastaks

Sisseastumisdokumendid
Elektrooniline sisseastumisavaldus (alates 01.06.2019 kuni 15.08.2019), mille saab esitada alates
01.06.2019 kooli kodulehelt.
Nädala jooksul pärast sisseastumisavalduse saatmist esitada isiklikult koolile koopiate tegemiseks
dokumendid (ID kaart või pass, haridusdokumendid, nimemuutuse korral ka vastav tõend).
Vastuvõtt
Erialale vastuvõtt toimub valiku alusel, kus kandideerijatel tuleb läbida vestlus, mille käigus
sisseastujad põhjendavad oma soovi erialavalikule ning tutvustavad oma seni tehtud võimalikult
mitmekesiseid töid. Ootame kandideerijalt portfoolio esitamist, kus võivad olla fotod, erinevad
disainikatsetused nii paberile kui veebi, animatsioon, videod ning mistahes visandid.
Vestlus koos portfoolio esitamisega 26.08.2019 ja 27.08.2019 algusega kell 10.00.
Paremusjärjestus tekib komisjoni liikmete punktisumma alusel. Võrdsete punktisummade korral
otsustab järjestuse juhtõpetaja.
Pingerida (kodeeritud numbritega) on avalikult kooli veebilehel alates 30.08.2019.
Hindamisskaala:




3 punkti – väga hea
2 punkti – rahuldav
1 punkt – mittesobilik

Sisseastumise tulemused teatatakse kandideerijale e-maili teel 30.08.2019 hiljemalt kell 16.00.
Vastuvõetu on kohustatud kinnitama oma õppima asumist hiljemalt 06.09.2019.
Kui mõni vastuvõetutest ei ole ettenähtud tähtajaks kinnitanud oma õppima asumist, täidetakse
vabaks jäänud koht pingereas järgmise õpilaskandidaadiga, kes on vastuvõetute hulgast välja
jäänud.

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool
Vabaks jäänud õppekohtade kandidaatidega võetakse ühendust hiljemalt 16.09.2019. Uued
kandidaadid peavad oma õppima asumist kinnitama hiljemalt 20.09.2019.
Täiendav vastuvõtt
Vabadele õppekohtadele toimub täiendav vastuvõtt 23.09.2019 – 20.10.2019.
Vestlus koos portfoolio esitamisega 28.10.2019 ja algusega kell 09.00.
Tulemused teatatakse kandideerijale e-maili teel 31.10.2019 hiljemalt kell 16.00.
Vastuvõetu on kohustatud kinnitama oma õppima asumist hiljemalt 08.11.2019.
Õpilaskandidaadi kandmine kooli õpilaste nimekirja
Kooli direktor kannab õpilaskandidaadid käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja hiljemalt 05.12.2019.
lähtudes vastuvõtukomisjoni otsusest ja õpilaskandidaatide kinnitustest kooli õppima asuda.
Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta ja ette teatamata õppetööle
mitteasunud esimese aasta õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast. Vabanenud kohale võib asuda
järgmine õpilaskandidaat samal aastal kandideerinute pingereast.
Vastuvõtukomisjon
Komisjoni esimees: Indrek Alekõrs
Komisjoni liikmed: Aidi Mesi, Ele Laaneväli, Kristel Pajos
Vaidlustamine
Õpilaskandidaadil on õigus sisseastumistulemustega mittenõustumisel esitada kirjalik vaie
vastuvõtukomisjoni esimehele kolme päeva jooksul pärast otsuse väljakuulutamist.
Vastuvõtukomisjon lahendab küsimuse viie tööpäeva jooksul pärast avalduse esitamist ning vastab
avaldajale kirjalikult.
Käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Pärnu
Saksa Tehnoloogiakoolile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

