Hea tahte protokoll
Y001, Õpilase nimi, Õppesuund
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. Jakob Westholmi Gümnaasiumi kinnitus - õpilaskandidaadiks kinnitamine
1.1 Vastavalt 2016. aasta kolme kooli (Jakob Westholmi Gümnaasiumi, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi, Tallinna
Ühisgümnaasiumi) katsete, vestluste ja neist lähtuvate pingeridade tulemustele ning nimetatud kolme kooli
õpilaste vastuvõtu korrale, kinnitab Jakob Westholmi Gümnaasium, et tagab õpilaskandidaadile Jakob
Westholmi Gümnaasiumis 2016/2017 õppeaastal koha 10. klassis, juhul kui protokoll on allkirjastatult tagastatud
kooli hiljemalt 29. aprilliks 2016. aastal. Õpilaste nimekirja kantakse õpilaskandidaat direktori käskkirjaga
vahetult enne 2016/2017 õppeaasta algust.
2. Õpilaskandidaadi kinnitus - nõusolek õpilaskandidaadiks kinnitamise kohta
2.1 Õpilaskandidaat …. nõustub olema Jakob Westholmi Gümnaasiumi 10. klassi õpilaskandidaat valitud
õppesuunas ning kinnitab oma kavatsust asuda õppima Jakob Westholmi Gümnaasiumi 10. klassis alates
2016/2017 õppeaastast.
2.2 Pärast põhikooli lõpetamist, kuid hiljemalt 22. juuniks 2016. a. esitab õpilaskandidaat koolile põhikooli
lõputunnistuse koos hinnetelehega ja avalduse gümnaasiumisse astumiseks.
2.3 Õpilaskandidaat kinnitab, et on tutvunud Jakob Westholmi Gümnaasiumi kodukorraga ja kohustub seda
Jakob Westholmi Gümnaasiumis õppimise aja jooksul täitma.
2.4 Lapsevanem kinnitab, et on tutvunud Jakob Westholmi Gümnaasiumi kodukorraga ning toetab oma last selle
järgimisel.
3. Hea tahte protokolli lõppemine
3.1 Õpilaskandidaat saab korraga olla vaid ühe kooli (kas Jakob Westholmi Gümnaasiumi, Kadrioru Saksa
Gümnaasiumi või Tallinna Ühisgümnaasiumi) õpilaskandidaatide nimekirjas.
3.2 Õpilaskandidaat saab lõpetada käesoleva protokolli kehtivuse, kui ta esitab koolile, millega tal on hea tahte
protokoll sõlmitud, vastavasisulise kirjaliku vähemalt ühe lapsevanema allkirjaga sooviavalduse.
3.3 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, millest peale koolipoolset allkirjastamist tehakse koopia ja
originaaleksemplar jääb õpilaskandidaadile/vanemale.
4.2 Hea tahte protokoll hakkab kehtima pärast allkirjastatud eksemplari tähtaegset tagastamist koolile.
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