VILJANDI VALLAVALITSUS
MÄÄRUS
Viljandi

19. aprill 2022 nr 3

Kolga-Jaani Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord
Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, Viljandi Vallavolikogu 31.10.2018 määruse nr 52
„Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud küsimuste volitamine Viljandi
Vallavalitsusele“ § 1 ning arvestades haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrust nr 43 „Õpilase
kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“.
§ 1. Üldsätted
(1) Kolga-Jaani Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib õpilaste
vastuvõtmist Kolga-Jaani Kooli (edaspidi ka kool).
(2) Käesolev kord avalikustatakse kooli kodulehel www.kolgajaanikool.ee.
(3) Kooli vastuvõtu taotluse vormi kinnitab kooli direktor (edaspidi direktor) käskkirjaga.
(4) Ühist hooldusõigust omavatel vanematel on ühine esindusõigus. Kui vanem esindab last
iseseisvalt, eeldatakse teise vanema nõusolekut.
§ 2. Kooli vastuvõtmine
(1) Kool tagab olemasolevate õpilaskohtade piires õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule
isikule, kellele Kool on elukohajärgne kool. Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli ka teiste
omavalitsusüksuste territooriumil elavaid isikuid.
(2) Kooli vastuvõtu taotluse (edaspidi taotlus) koos vastuvõtu tingimustes nõutud dokumentidega
saab esitada kooli paberkandjal tööpäeviti või elektrooniliselt direktori meiliaadressile.
(3) Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb direktor.
(4) Ühest õppeasutusest teise üleminekul vestleb direktor enne käesoleva paragrahvi lõikes 3
nimetatud otsuse tegemist sisseastujaga ja tema vanemaga või seadusliku esindajaga (edaspidi
vanem).
(5) Kooli nimekirja arvatud õpilane jätkab õpinguid klassis, kus ta eelmises õppeasutuses
väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta õppeperioodi lõpul üle viidi.
(6) Kooli nimekirja arvatud õpilasele klassi määramise erijuhtudel toimib kool haridus- ja
teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord
ning koolist väljaarvamise kord” alusel.
(7) Õppenõukogu otsusest teatatakse taotluse esitajale kirjalikult ja vastuvõtmise otsus
vormistatakse direktori käskkirjaga.
(8) Sisseastujat ja tema vanemat teavitab direktor kooli vastuvõtmisest või vastuvõtmisest
keeldumisest viivitamatult pärast vastava otsuse tegemist.
(9) Sisseastujat ja tema vanemat, kellele kool ei ole elukohajärgne kool, teavitab direktor kooli
vastuvõtmisest või vastuvõtmisest keeldumisest viivitamatult pärast vastava otsuse tegemist.
§ 3. Vastuvõtu tingimused
(1) Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem kirjaliku taotluse, millele lisab:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (pass, sünnitõend või ID-kaart) koopia;

2) enda isikut tõendava dokumendi koopia (väljaarvatud digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse
esitamisel);
3) sisseastuja tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul;
4) foto õpilaspiletile;
5) koolivalmiduse kaardi (1. klassi astuja);
6) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust (v.a 1. klassi astuja);
7) ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta kui taotlus
esitatakse pärast õppeperioodi lõppu (v.a 1. klassi astuja);
8) ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva
õppeperioodi hinnetega kui taotlus esitatakse õppeperioodi kestel (v.a 1. klassi astuja).
(2) Välisriigi õppeasutusest tulnud sisseastuja puhul tuleb käesoleva paragrahvi lõike 1punktides
6-8 nõutud dokumentide asemel taotlusele lisada välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või
läbitud õpet tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.
(3) Kooli 1. klassi vastuvõtmisel:
1) on sisseastuja reeglina koolikohustuslikus vanuses. Laps on koolikohustuslik, kui ta on saanud
enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks;
2) võib sisseastujaks olla koolikohustuslikust east noorem laps, kui kooliväline
nõustamismeeskond või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust, sealhulgas
sotsiaalset küpsust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima
asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust
õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib elukohajärgne kool võtta selle
lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis;
3) eeldatakse sisseastuja koolivalmidust.
§ 4. Õpilaste üle arvestuse pidamine kooli vastuvõtmisel
Õpilaste arvestust peetakse kooli õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis.
§ 5. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
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