
Kinnitatud direktori 14. apr 2011  

käskkirjaga nr 28 -PT 

Õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord   

 

Uhtna Põhikooli õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse „Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse“  § 27 lg 1, 5 ja 6 ,  Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010.a 

määruse nr 43 ning Sõmeru Vallavolikogu 23. novembri 2010.a otsuse nr 45 alusel. 

Õpilase kooli vastuvõtmine 

(1) Kool võtab õpilaseks vastu kõik selleks soovi avaldanud koolikohustuslikud isikud, 

kellele see kool on elukohajärgne kool. Vanema jaoks on koolikohustuslikule isikule 

kooli valik vaba, kui koolis on vabu õppekohti. 

(2) Kooli vastuvõtmiseks 1. klassi esitab sisseastuja vanem määratud vormis taotluse 20. 

maiks, millele lisab: 

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –

tõendi) või ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte sellest; 

2) vanema isikut tõendava dokumendi või ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte 

sellest; 

3) õpilase tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte sellest; 

4) 2 fotot (3 x 4) õpilaspiletile ja aabitsale; 

5) lasteaia poolt antud lapse koolivalmiduse kaart; 

6) digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse korral ei pea vanem lisama enda isikut 

tõendavat dokumenti; 

  

      (3) Teisest koolist ületulekul esitab koolikohustusliku sisseastuja vanem taotluse, millele               

 lisab:  

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –

tõendi) või ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte sellest; 

2) vanema isikut tõendava dokumendi või ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte 

sellest. Digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse korra ei pea vanem lisama enda isikut 

tõendavat dokumenti; 

3) õpilase tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte sellest; 

4) 1 foto (3 x 4 )õpilaspiletile. 

5) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud õpilasraamatu väljavõtte või 

klassitunnistuse ja hinnetelehe jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane vahetab 

kooli õppeveerandi keskel; 

6) taotluse täidetud lisa; 

 

(4) Õpilase kooli vastuvõtmisel ja õpilasele klassi määramise erijuhtudel lähtub kool     

      Haridus- ja teadusministri 19.augusti 2010.a määrusest nr 43 

 

 Käesolevas korras reguleerimata küsimustes toimub õpilase kooli vastuvõtmine ja klassi 

määramine Haridus- ja teadusministri 19.augusti 2010.a määruses nr 43 sätestatu alusel. 

 

Taotlust ja nõutavaid dokumente saab esitada kooli kantseleisse igal tööpäeval kella 8.00 

-16.00. 

     



 

          

  

 


