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Järveküla Kooli õpilaste
vastuvõtmise tingimuste ja korra kinnitamine
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktist 4, põhikoolija 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 24.01.2020 nr 1-7/49 ning arvestades
Järveküla Kooli hoolekogu 20.01.2020 antud arvamusega, Rae Vallavalitsus annab
korralduse:
1. Kinnitada Järveküla Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord vastavalt lisale
1.
2. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 5. veebruari 2019 korraldus nr 222
„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/
Madis Sarik
vallavanem

Martin Minn
vallasekretär

LISA 1
Rae Vallavalitsuse
28. jaanuari 2020
korraldusele nr 134
Järveküla Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord
§ 1. Üldsätted
(1) Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Järveküla Kooli.
(2) Kool tagab õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule õpilasele, kellele on
määratud elukohajärgseks kooliks Järveküla Kool.
(3) Õpilaskoha saamise eeldus on lapsevanema või eestkostja (edaspidi seaduslik
esindaja) taotlus.

§ 2. Elukohajärgse koolikoha taotlemine
(1) Elukohajärgse kooli taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja taotluse ekeskkonnas ARNO või Rae Vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna 10.
veebruarist 31. märtsini vallavalitsusele.
(2) Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja esitab lisaks
taotlusele lasteasutuse hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või
nõustamiskomisjoni soovituse.
(3) 31. märtsiks esitab 1. klassis kohta taotleva õpilase vanem ARNO kaudu
koolile järgmised dokumendid:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse
või tõendi) ärakiri;
2) väljavõtte õpilase tervisekaardist;
3) nõustamiskomisjoni otsuse hariduslike erivajaduste kohta (selle
olemasolul).
(4) 1. klassi õpilase arvamine kooli nimekirja kinnitatakse kooli poolt ARNOs
hiljemalt 30. maiks.
(5) Koolivalmiduskaardi esitab lapse seaduslik esindaja ARNOs hiljemalt 20.
juuniks.
(6) 2.-9. klassi koha taotleja esitab koolile koos taotlusega väljavõtte
õpinguraamatust ja tunnistuse, kus sõnalised hinnangud on teisendatud viie
palli süsteemi.

(7) Kui isiku elukoha aadress rahvastikuregistris on muutunud ja isikule ei ole
elukohajärgset põhikooli määratud, saab lapse seaduslik esindaja esitada
taotluse elukohajärgse põhikooli määramiseks e-keskkonnas ARNO või Rae
Vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna alates 10. juunist Järveküla
Kooli juhul, kui antud klassis on vaba õppekoht.
(8) Kui lapse seaduslik esindaja ei ole vallavalitsust lapse esimesse klassi astumise
soovist määruses sätestatud tähtaegadel ja korras teavitanud, saab ta taotluse
esitada elukohajärgse põhikooli määramiseks e-keskkonnas ARNO või Rae
Vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna alates 10. juunist Järveküla
Kooli juhul, kui klassis on vaba õppekoht.

§ 3. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamine
(1) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud
Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima
vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks
juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud
üle järgmisse klassi. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema
taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.
(2) Käesolevas paragrahvis nimetatud õpilasele koostatakse vajadusel
individuaalne õppekava. Õpilasele koostatakse individuaalne õppekava
lähtudes eelnevast õpikogemusest ja arvestades kooli õppekava.
(3) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase või teise õppekava järgi õppinud õpilase
puhul otsustab kooli õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni
omandatud haridust, millises klassis õpilane õpinguid jätkab.

§ 4. Õpilase üleminek ühest koolist teise
(1) Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste
nimekirjast väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist.
Õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis
väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.
(2) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase
vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:
1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis
õppinud;
2) isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
3) isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid
jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi;

4) isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat
nominaalset õppeaega.
(3) Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja
konventsioonis sätestatut.

§ 5. Lõppsätted
(1) Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta 1. märtsist järgmise õppeaasta
alguseni.
(2) Käesolev korraldus avalikustatakse kooli veebilehel.

