
 

Jüri        06. veebruar 2018 nr 182 
 
 
Järveküla Kooli õpilaste  
vastuvõtmise tingimuste ja korra kinnitamine 
 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktist 4, põhikooli- 
ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõikest 5, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 
määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist 
väljaarvamise kord“ § 2 lõikest 2, Rae Vallavalitsuse 28. detsembri 2017 määrusest nr 
18 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“, Rae Vallavolikogu 
1. novembri 2017 otsuse nr 14 „Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud 
küsimuste lahendamise otsustusõiguse delegeerimine Rae Vallavalitsusele“ punktist 1 
ja Järveküla Kooli direktori Mare Räisi taotlusest 05.02.2018 nr 10-2.2/743 ning 
arvestades Järveküla Kooli hoolekogu 22.01.2018 antud arvamusega, Rae 
Vallavalitsus annab 
 
korralduse: 

 
1. Kinnitada Järveküla Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord vastavalt                     

lisale 1. 

2. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 7. veebruari 2017 korraldus nr 223 
„Järveküla Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja korra kinnitamine“. 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

4. Korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse 
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise 
päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada 
kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 
korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. 

 

 
/allkirjastatud digitaalselt/  
 /allkirjastatud digitaalselt/ 
Mart Võrklaev 
vallavanem Martin Minn 
 vallasekretär 
  



LISA 1 
           Rae Vallavalitsuse 
           06. veebruari 2018 
          korraldusele nr 182 

 

Järveküla Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord 

 

§ 1. Üldsätted  

(1) Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Järveküla Kooli.  

(2) Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel. 

(3) Õpilaskoha saamise eeldus on lapsevanema või eestkostja (edaspidi Lapse 
seaduslik esindaja) taotlus, mida esitades nõustutakse kooli kontseptsiooniga, mis 
on sätestatud õppekavas ja kodukorras. 

(4) Taotluses antakse luba isikuandmete kasutamise kohta ja kinnitatakse nõusolekut 
kasutada pilvelahendusi õpilase andmete säilitamiseks ja töötlemiseks.  

§ 2. Koolikoha taotlemine 

(1) Õpilaskoha saamise eeldus on lapse seaduslik esindaja taotlus. Taotlused 
esitatakse Rae Vallavalitsusele e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse 
kehtestatud vormil allkirjastatuna 10. veebruarist 31. märtsini.  

(2) Vallavalitsuse komisjon määrab esimesse klassi astuda soovivale lapsele 
elukohajärgse kooli hiljemalt 15. aprilliks.  

(3) Vanem, kelle lapsele ei määratud esimese eelistusena soovitud koolikohta, on 
kohustatud hiljemalt 15. maiks teavitama õppekoha vastuvõtmisest või sellest 
loobumisest e-keskkonnas ARNO. Õppekohast loobumisel on vanemal õigus 
valida kool, kus on vabu õppekohti.  

(4) Õpilase arvamine kooli nimekirja kinnitatakse kooli poolt e-keskkonnas ARNO 
hiljemalt 30. maiks. 

(5) 10. juuniks esitab vanem e-keskkonna ARNO kaudu koolile järgmised 
lisadokumendid: 

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või 
tõendi) ärakiri; 

2) koolivalmiduskaart; 

3) elektrooniline foto; 

4) nõustamiskomisjoni otsus selle olemasolul; 

5) väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul. 

(6) Lapse arvamine Järveküla kooli 1. klassi õpilaste nimekirja kinnitatakse kooli 
direktori poolt hiljemalt 15. juuniks.  

(7) Koolikoha taotlemine 2.-9. klassi astumisel toimub vastavalt Rae vallavalitsuse 
määrusele “Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord”.  



(8) Enne kooli poolt e-keskkonnas ARNO antavat kinnitust lapse vastuvõtu kohta, 
toimub pere ja õpilasega vestlus kooli õppekorralduse ja õpilase toetamise ning 
nõustamise kohta.  

§ 3. Lõppsätted  

Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni. 


