Avaldus täita trükitähtedega!
Peaümbermõõt (koolimütsi jaoks)
_______________________
Otepää Gümnaasiumi direktorile
AVALDUS GÜMNAASIUMISSE VASTUVÕTMISEKS
Palun võtta minu poeg/tütar ...........................................................................................................vastu
Otepää Gümnaasiumi 10.klassi.
Õpilaskandidaadi andmed
Isikukood ..................................................... ja sünnikoht .......................................................................
Rahvastikuregistrijärgne elukoht ..............................................................................................................
Tegelik elukoht..........................................................................................................................................
e-posti aadress ................................................................................ ja telefon:.........................................
Õpitud võõrkeeled: A-võõrkeel: ................................................, B-võõrkeel:.........................................
Lõpetatud kool: ........................................................................................................................................
Andmed õpilaskandidaadi seaduslike esindajate kohta
Ema nimi: .................................................................................................................................................
Ema e-posti aadress ja kontakttelefon: .....................................................................................................
Isa nimi: ...................................................................................................................................................
Isa e-posti aadress ja kontakttelefon: ........................................................................................................
Avalduse esitaja nimi, allkiri ja avalduse esitamise kuupäev:
.......................................................................................................................................................
Avaldusele lisatud dokumendid (täidab avalduse saaja)
 isikuttõendava dokumendi koopia
 lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia
 tervisekaart (saadakse eelmisest koolist)
 dokumendifoto
 valdkonnamooduli ja valikainete valiku leht (järgneb lisana)
Avalduses küsitud andmeid kasutatakse:
o õpilasraamatu täitmiseks
o õpilaspileti väljastamiseks
o Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS)
o e-päevkus Stuudium

Avalduse lisaleht
10. klassi astuja valdkonnamoodulite ja valikainete valikud õppeaastaks 2021/2022.
Õpilase nimi: ____________________________________________
1) Palun vali tabelist kaks valdkonnamoodulit, mille ainekursusi sooviksid õppida ning
kirjuta mooduli nimetused eelistuse järjekorras (1-enim eelistatud moodul):
1 - ________________________________________________________________________
2 - _______________________________________________________________________
MOODUL Loodus ja tervis
Elurikkus
Muutuvad loodusmaastikud
Anatoomia ja füsioloogia
Terviseteadlikkus
Matkaõpe ja loodusturism
Loodusmaterjalide taaskasutus
Liikumine sise- ja välitingimustes

MOODUL Teadus ja tehnoloogia
Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond
Biotehnoloogia
Füüsika ja tehnika
Elementide keemia
Programmeerimise alused
Programmeerimine
Teaduslabor

MOODUL Majandus ja ühiskond
Majandusõpe
Ettevõtlusõpe
Globaliseeruv maailm
Inimene ja õigus
Turundus
Kogukonna ettevõtlus
Kogukonnaprojekt

MOODUL Kultuur ja kunstid
Maailma ja Eesti kultuurilugu
Kirjandus ja ühiskond
Disain
Joonistamine ja maalimine
Keraamika
Loovkirjutamine

2) Palun vali valikained, mida sooviksid 10. klassis lisaks kohustuslikele õppida. Valida saad
kokku 3 kursust. Oma valikud kirjuta valikaine taha kasti numbritega 1, 2, 3 eelistuse
järjekorras, kus 1- enim eelistatud ainekursus, mida õppida soovid.
Valikained
taaskasutus- modernkunst (1 kursus)
robootika (1 kursus)
enesejuhtimine (1 kursus)
säästev areng (1 kursus)
esmaabi (1 kursus)
jooga (1 kursus)
usundiõpetus (1 kursus)
riigikaitse (2 kursust)
C-keel: saksa keel A1- keeleoskustase (3
kursust)
C-keel: vene keele A1 - keeleoskustase (3
kursust)
B2-keeleoskustaseme keele (inglise keel)
tasandusõppe kursus (1 kursus)
teater ja ühiskond (1 kursus)
puidutöö, end tehnoloogia (1 kursus)
paberdisain (1 kursus)
dronootika (1 kursus)
liiklus- ja sõiduõpetus (1 kursus)

sinu valik

