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Koigi Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord 

 

Kord kehtestatakse ”Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” paragrahvi 27 lõike 5, haridus- 

ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised 

tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”   

 

§ 1. Üldised tingimused 

(1) Kooli õpilasteks võetakse vastu kõik koolikohustuslikud isikud, kellele Koigi Kool on 

elukohajärgne kool.  

(2) Koolikohustuslik on isik, kes on saanud vastaval aastal enne 1.oktoobrit 7-aastaseks. 

(3) Kool võib vanema taotluse alusel 1. klassi vastu võtta ka koolikohustuslikust isikust 

noorema kui SA Innove nõustamismeeskond või lasteasutus on andnud soovituse 

koolivalmiduse kohta ja vanem on teavitanud kooli enne 1. maid.  

(4) Õpilasi võetakse kooli vastu aastaringselt. 

(5) Kooli vastuvõtmise ja koolist väljaarvamise otsustab direktor. 

(6) Hariduslike või tervisest tingitud erivajadustega laste vastuvõtmise kooli otsustab kooli 

direktor arvestades maakonna SA Innove nõustamismeeskonna soovitusi. 

(7) Väljaspoolt elukohajärgset kooli võetakse vastu õpilasi põhikooli osas vabade kohtade 

olemasolul klassitunnistuse ja vestluse alusel. 

(8)Kooli arvamise otsuse või vastuvõtmisest keeldumise teatab kool lapsevanemale või 

seaduslikule esindajale  koheselt; dokumentide täpsustamise vajadusel 7 päeva jooksul. 

(9) Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord avalikustatakse kooli kodulehel. 

 

§ 2. Vastuvõtmine 1. klassi 

(1) Õpilase seaduslik esindaja esitab kooli direktorile koolimineku aasta 1. 

maiks avalduse (võib täita ka kohapeal). 

(2) Avaldusele lisatakse             

 sisseastuja isikut tõendav dokument, selle puudumisel  sünnitunnistus või –tõend või 

nende ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte; 

 ametlikult kinnitatud väljavõte lapse tervisekaardist;  
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 koolivalmiduskaart (selle olemasolul); 

 1 pilt 3x4 cm. 

(3)  Lapsevanema avalduseblankett on saadaval  kooli veebilehel http://koigikool.ee  

 

§ 3. Vastuvõtmine teisest koolist ületulekul 

(1) Avalduste vastuvõtt toimub aastaringselt. Informatsioon e-posti aadressil:  

kool@koigikool.ee  

(2) Avaldusele lisatakse 

 sisseastuja isikut tõendav dokument, selle puudumisel sünnitunnistus või –tõend või 

nende ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;  

 direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus jooksva õppeaasta kohta, 

kui õpilane vahetab kooli pärast õppeperioodi lõppu; klassitunnistuse ning hinnetelehe 

jooksva õppeveerandi  hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeveerandi kestel;  

 ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust; 

 tervisekaart; 

 1 pilt 3x4 cm 

(3)  Lapsevanema avalduseblankett on saadaval  kooli veebilehel http://koigikool.ee  

(4) Teisest koolist tulnud õpilane jätkab  koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis 

väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud. 

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

seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel: 

             1) isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument; 

             2)  isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata 

põhikooli riikliku õppekava järgi; 

             3)  isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja  

                  gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset 

õppeaega. 

  

§ 4. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase vastuvõtmine 

(1) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb lisaks § 3 lg 2 p 1,2,6,7 esitada  

välisriigi õppeasutuse haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri. 

 (2) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti 

koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas 
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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.  

(3) Välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud, määrab 

klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni 

omandatud haridust. Kooli vastuvõtmiseks  ja klassi määramiseks korraldab kool teadmiste 

testi. 

(4) Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel 

jätkata õpinguid madalamas klassis. 

(5) Käesolevas paragrahvis nimetatud õpilastele koostatakse vajadusel individuaalne 

õppekava. Õpilasele koostatakse individuaalne õppekava lähtudes eelnevast õpikogemusest ja 

arvestades kooli õppekava. 

  

§ 5. Kooli vastuvõtu tingimuste muutmine 

(1) Kooli vastuvõtu tingimuste muutmise ettepanekuid on võimalik teha õppeaasta jooksul. 

(2) Kooli vastuvõtu tingimustes ja korras ei või muudatusi kehtestada 1.märtsist järgmise 

õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra 

seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks. 

 


