
Pühajärve Põhikooli õpilaste vastuvõtmise ja  koolist väljaarvamise 

kord 

 Aluseks „Põhikooli ja Gümnaasiumiseaduse” § 27 lg 5 ja § 28. 
 Kinnitatud õ/n nr 4 27.05. 2011  

§ 1. Üldsätted 

(1) Pühajärve Põhikool tagab õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht 

asub Otepää vallas. 

(2) Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu ka teistes valdades elavaid lapsi. 

(3) Õpilaste kooli vastuvõtmise aluseks on Otepää Vallavolikogu määrus „Elukohajärgse 

munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord”. 

(4) Õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamise korras määratakse kindlaks väljastatavad 

dokumendid ning nimekirjast kustutamise alused ning õpilase poolt tagastatav kooli vara. 

 

 § 2. Õpilase esimesse klassi vastuvõtmise kord 

(1) Esimesse klassi võetakse õppima Otepää vallas tegelikult elavaid koolikohustuslikke lapsi, kes 

jooksva aasta 1. oktoobriks saavad seitsmeaastaseks ja kelle vähemalt ühe vanema elukoht Eesti 

rahvastikuregistri andmetel on eelmise aasta 31. detsembri seisuga Otepää vald. 

(2) Koolikohustuslikust east nooremale lapsele tagatakse võimalused põhihariduse omandamise 

alustamiseks, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse 

koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on Otepää vallavalitsust õppima 

asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab Otepää 

vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib kool võtta selle lapse 

õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis. 

(3) Esimesse klassi astuda soovivad lapsed registreeritakse Otepää Vallavalitsuses lapsevanema 

või lapse seadusliku esindaja kirjalikult esitatava taotluse alusel jooksva aasta esimese aprillini. 

(4) Otsusest lapse õpilaskandidaadiks vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta teavitab Otepää 

vallavalitsus lapse seaduslikku esindajat hiljemalt jooksva aasta 1. maiks. 

(5) Kui lapse seaduslik esindaja on saanud teate lapse õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta, 

esitab ta lapse kooli vastuvõtmiseks järgmised dokumendid: 

 lapse sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi kinnitatud ärakirja (kinnitab kooli 

sekretär originaali alusel)  

 lapse seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi kinnitatud ärakirja (kinnitab kooli 

sekretär originaali alusel);  

 lapse 2 dokumendifotot suuruses 3x4 cm;  

 ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist (perearstilt) selle olemasolul  

 koolivalmiduse kaart 

 

 



. § 3. Õpilase 2. – 9. klassi vastuvõtmise kord 

 (1) Pühajärve Põhikooli  1.-3. kooliastmele võetakse kõik Otepää valla elanike registris olevad lapsed. 

Väljaspool Otepää valda elavad õpilased võetakse Pühajärve Põhikooli õpilasteks vabade kohtade olemasolul.. 

(2) Vastuvõtmist Pühajärve Põhikooli 1.-3. kooliastmele võib taotleda iga isik (piiratud teovõimega sisseastuja 

puhul tema seaduslik esindaja), kelle puhul seaduses pole sätestatud piirangut põhihariduse omandamiseks. 

(3) 1.-3. kooliastmele astumiseks esitatakse järgmised dokumendid: 

 lapsevanema või lapse seadusliku esindaja taotlus  

 lapse sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi kinnitatud ärakiri (kinnitab kooli sekretär 

originaali alusel)  

 tervisekaart (perearstilt); 

 lapse individuaalse arengu jälgimise kaart (selle olemasolul) 

 1 foto 3x4 cm; 

 direktori allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud väljavõte õpilasraamatust ja klassitunnistus; 

õppeveerandi keskel õppimaasumisel väljavõte jooksval veerandil saadud hinnetest. 

(4) Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele välisriigi õppeasutuses omandatud 

haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. Välisriigis omandatud 

hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel  lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks 

kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education – 

ISCED). 

(5) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud 

haridust järgmistel juhtudel: 

1. välisriigist tulnud õpilane; 

2. kui õpilasel puudub haridust tõendav dokument; 

3. kui eelmises koolis kohaldati teistsugust õppeaastate arvu, õppeainete loendit ja õppetundide arvu või mõnda 

teist riiklikku õppekava. 

(6) Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis sätestatut. 

Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud võrdlustabelile vastab 

Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas. 

(7) Välisriigist tulnud õpilasele on koolil õigus korraldada teste, et määrata kindlaks õpilase teadmised ja 

oskused ning täpsustada tugisüsteemide vajadus.  

(8) 2.-9. klassi astujat teavitatakse vastuvõtmisest/mittevastuvõtmisest telefoni teel. 

(9) Teisest koolist tulnud õpilane lisatakse EHIS–e registrisse Pühajärve Põhikooli õpilaste nimekirja. 

  

 

 

 



§ 4. Õpilase Pühajärve Põhikooli nimekirjast väljaarvamise kord 

(1) Õpilane arvatakse kooli õpilaste nimekirjast välja: 

1) kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on koolile esitanud sellekohase taotluse; 

2) kui õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis või välisriigi õppeasutuses ja ta ei ole 

esitanud käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt taotlust; 

3) kui koolis ei viida õpinguid läbi klassis, kus õpilane peaks õpinguid jätkama; 

4) kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kodukorda, välja arvatud 

koolikohustuslik õpilane; 

5) kui õpilane põhiharidust omandades puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole seetõttu 

võimalik järgmisse klassi üle viia, välja arvatud koolikohustuslik õpilane; 

6)  kui õpilane on täitnud põhikooli  lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus; 

7) õpilase surma korral. 

(2) Õpilase väljaarvamise kooli õpilaste nimekirjast otsustab kooli direktor. 

(3) Enne kooli lõpetamist õpilase koolist väljaarvamisel väljastab kool õpilasele või piiratud teovõimega õpilase 

puhul vanemale vastava taotluse alusel: 

1. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust; 

2. väljavõtte õpilase tervisekaardist; 

3. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse 

koolist välja pärast õppeperioodi lõppu; 

4. kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ja hinnetelehe jooksva õppeveerandi, kui 

õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel. 

(4) Õpilase koolist väljaarvamisel seoses kooli lõpetamisega väljastab kool õpilasele lõputunnistuse ning õpilase 

või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel väljavõtte õpilase tervisekaardist. 

(5) Õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamisel on õpilane kohustatud tagastama õpilaspileti, õpikud, 

raamatukogust laenutatud raamatud ja likvideerima muud kooliga seotud võlgnevused. 

 

§ 5. 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. 



Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud võrdlustabelile vastab 

Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas.  

§ 6. 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 sama kooli 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.  

§ 7. Õpilaste üle arvestuse pidamine kooli vastuvõtmisel ja koolist väljaarvamisel  

(1) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 36
6
 lõike 4 alusel 

asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS).  

(2) Koolikohustusliku õpilase kooli nimekirjast väljaarvamisel märgitakse ta EHIS-es koolist lahkunuks 

põhjusega «Teise kooli üleminek (ootel)». Kui viie tööpäeva jooksul alates EHIS-es õpilase koolist 

väljaarvamisest ei ole EHIS-es tehtud märget õpilase õppima asumise kohta, teavitatakse sellest EHISe kaudu 

õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Valla- või linnavalitsus rakendab abinõusid õpilase mujal 

õppima asumise väljaselgitamiseks ja vajadusel koolikohustuse täitmise tagamiseks.  

(3) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata õpilase teise riiki elama ja õppima asumisel. Sellisel juhul 

arvatakse õpilane kooli õpilaste nimekirjast välja õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema vastava 

kirjaliku taotluse või välisriigi õppeasutuse, kuhu õpilane õppima asus, kirjaliku teatise alusel ning EHIS-esse 

tehakse märge «lahkus välismaale».  

 

§ 8. Õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise korra muutmine 

(1) Kooli vastavat korda muudetakse vajadusel üks kord õppeaastas või juhul, kui muutmine on vajalik 

vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks. 
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