
Tartu Waldorfgümnaasiumisse vastuvõtmise kord esimesse klassi astujale

1) Vanematel on soovitav enne lapse kooliminekut tutvuda lähemalt waldorfpedagoogika 
põhimõtetega.
                            
Seda saab teha Tartu Waldorfpedagoogika Seminari nädalalõpukursustel, rahvusvahelise Ida-
Euroopa Waldorfkoolide Assotsiatsiooni (IAO) poolt korraldatavatel Baltikumi õpetajate 
regulaarsetel ühisseminaridel, Eesti Antroposoofilise Seltsi seminaridel ning Eesti waldorfkoolides 
peetavatel  seminaridel ja loengutel. 
Infot koolituste ja loengute kohta saab kooli kodulehelt www.waldorfkool.info, Eesti Vabade 
Waldorfkoolide- ja lasteaedade Ühenduse kodulehelt www.waldorfyhendus.ee, kooli büroost ning 
meediast.
Kooli büroost on võimalik osta ning tellida waldorfpedagoogikaalast kirjandust.

2) Vanematel on vajalik osaleda spetsiaalselt esimese klassi vanematele peetavatel loengutel 
ning lahtiste uste päeval.

Loengutes käsitletakse lapse kooliküpsust, waldorfpedagoogika põhimõtteid, töökorraldust ning 
õppekava. Samuti on võimalus osa saada ka mõnest waldorfkooli õppekavas olevast kunstilis-
praktilisest ainest. 
Loengud algavad tavaliselt veebruaris, sagedusega 1 kord kuus. Lahtiste uste päev on aprillis.
Infot saavad varem registreerunud vanemad otse meilile, samuti kooli kodulehelt, kooli büroost 
ning Tartu Postimehest

3) Esimesse klassi astumiseks tuleb lapsevanematel oma laps registreerida hiljemalt aprilli 
lõpuks.

Seda on võimalik teha kooli kodulehel või kooli büroos.

4)Vastuvõtuvestlused toimuvad aprillis-mais.

Vestlusele on oodatud laps koos vanematega. Sobiv aeg lepitakse iga perega eelnevalt kokku. 
Vastuvõtuvestlusi viivad läbi kooli arst ja 1 kuni 2 õpetajat. Võimalusel osaleb vestlusel vanematega 
ka Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi juhatuse liige.

5)Vastuvõtuvestlus on kolmeosaline:

• lapse vaatlus, kus lapsega vesteldakse ning vaadeldakse erinevates tegevustes; 
• lapse arstlik läbivaatus, kus selgitatakse välja lapse füüsiline kooliküpsus; 
• vestlus vanematega, kus püütakse saada ülevaade lapse arengust sünnist kuni käesoleva 

hetkeni (sünni kulg, kõne algus, põetud haigused, läbielamised jms.)                                     

Selliselt last vaadeldes püütakse välja selgitada lapse üldine arenguseis ning psüühiline, füüsiline ja 
sotsiaalne valmisolek kooliks.

6) Esimese klassi lõpliku nimekirja kinnitab õpetajate kolleegium.

Kooli õpetajate kolleegiumis antakse ülevaade vastuvõtuvestlustest. Kui mõne lapse arengukäigus 
on ette näha probleeme või tekivad muud küsimused, arutatakse iga juhtumit eraldi ning  kaalutakse 
kooli võimalusi lapse vastuvõtmiseks. Lõpliku otsuse langetamisel lähtutakse klassi kui terviku 
kujundamisest.

http://waldorfkool.info/
http://www.waldorfyhendus.ee/


Lapse vastuvõtmisest klassi teatab klassiõpetaja vanematele mai lõpuks.
Esimene lapsevanemate õhtu toimub juunis.

7) Esitamiseks vajalikud dokumendid:

• avaldus

• sünnitunnistus

• kooliõpilase tervisekaart (väljastab perearst)

• kaks fotot suuruses 3x4 

8) Lapse kooli tulles sõlmib lapsevanem või hooldaja Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsiga 
koolilepingu.
 

Lepingu sõlmimisele kaasa võtta vanema/hooldaja isikuttõendav dokument.


