
 

KORRALDUS 

Jüri 22. veebruar 2022 nr 317 
 
 
Järveküla Kooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise 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 11. jaanuari 2022 määrusest nr 2 „Elukohajärgse 
munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“, Rae Vallavolikogu 19. november 2021 
otsus nr 16  „Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise 
otsustusõiguse delegeerimine Rae Vallavalitsusele“ punktist 1 ja Järveküla Kooli direktori 
Mare Räisi taotlusest 01.02.2022 nr 1-7/46 ning arvestades Järveküla Kooli hoolekogu 
01.02.2022 kooskõlastusega, Rae Vallavalitsus annab 
 
korralduse: 
 
1. Kinnitada Järveküla Kooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord 

vastavalt lisale 1. 

2. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 28. jaanuar 2020 nr 134 „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  
22. veebruari 2022  
korraldusele nr 317 

 
 

Järveküla Kooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord 

 

§ 1. Üldsätted 

 

(1) Käesolev kord reguleerib õpilase vastuvõtmise kooli ja väljaarvamise koolist. 

(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. 

(4) Õpilase koolist väljaarvamiseks esitab seaduslik esindaja sellekohase taotluse. 

(5) Õpilaste vastuvõtul lähtub Kool Rae vallavalitsuse 11.01.2022 määrusest nr 2 

 

§ 2. Elukohajärgse koolikoha taotlemine  

 

(1) Elukohajärgse koolikoha taotlemiseks esitab vanem taotluse e- keskkonnas 

ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna 10. veebruarist 31. 

märtsini vallavalitsusele koos järgmiste lisadokumentidega: 

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse 

või – tõendi) koopia; 

2) väljavõtte õpilase tervisekaardist;  

3) nõustamismeeskonna otsus selle olemasolul; 

(2) Koolivalmiduskaardi esitab lapse seaduslik esindaja ARNO taotluse juurde 

hiljemalt 15. maiks. 

(3) Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja esitab lisaks taotlusele 

lasteasutuse hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni 

soovituse. 

(4) 2.-9. klassi koha taotleja esitab koolile koos taotlusega väljavõtte õpinguraamatust 

ja tunnistuse, kus sõnalised hinnangud on teisendatud viie palli süsteemi. 

 

§ 3. Õpilase koolist väljaarvamine 

 

(1) Enne kooli lõpetamist õpilase koolist väljaarvamisel väljastab kool õpilase 

seadusliku esindaja vastava taotluse alusel: 

1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust; 

2) väljavõtte õpilase tervisekaardist; 

3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ja hinnetelehe 

jooksva trimestri kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi 

lõppu; 



 
 

4) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ja 

hinnetelehe jooksva trimestri hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja 

trimestri kestel. 

(2) Õpilane arvatakse koolist välja: 

1) põhihariduse omandamist tõendava lõputunnistuse väljastamisel; 

2) ühest koolist teise üleminekul;  

3) kui kooli ümberkorraldamise, -kujundamise või tegevuse lõpetamise tulemusel 

ei viida koolis läbi õpet klassis, kus õpilane peaks õpinguid jätkama; 

4) kui õpilane on asunud omandama haridust välisriigi õppeasutuses, kuid ei ole 

esitanud avaldust koolist lahkumiseks, vastava välisriigi õppeasutuse kirjaliku 

teatise alusel;  

5) kui õpilane on asunud omandama haridust välisriigi õppeasutuses ja on 

saanud 17-aasta vanuseks ning tema seaduslik esindaja ei ole avaldanud 

soovi õpilase kooli õpilaste nimekirja jätmise osas; 

6) õpilase surma korral; 

 

§ 4. Lõppsätted 

 

(1) Õpilase kooli vastuvõtmise tingimusi ja korda ning koolist väljaarvamise korda ei 

muudeta 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni. 

(2) Käesolev korraldus avalikustatakse kooli veebilehel. 

 


