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1.

Hillar Hanssoo P6hikooli Opilaste kooli vastuv6tu tingimused ja kord ning koolist
viiljaarvamise kord

Utdsetted
1.1 Kiiesolev vastuv6tu kord reguleerib Opilaste vastuv6ttu Paide Hillar Hanssoo P6hikooli
(edaspidi kool). Vastuv6tu kord tugineb p6hikooli- ja giimnaasiumiseadusele ($ 27 lg 5)
ja haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 m?itirusele nr 43 ,,Opilase kooli
vastuv6tmise [ldised tingimused ja kord'..
1.2 Kooli v6etakse Spilasi vastu lapsevanema vdi eestkostja (edaspidi vanema) taotluse
alusel.

1.3 Kool avalikustab kooli vastuv6tu tingimused ja korra kooli veebilehel.
2. Opilaste vastuv6tmine v6i sellest keeldumine
2.1 Pdhikooli klassidesse vOetakse eelkdige vastu Eesti rahvastikuregistri andmetel kooli

teeninduspiirkonnas elavad koolikohustuslikud Opilased. VZiljaspool kooli
teeninduspiirkonda elavad dpilased vdetakse kooli vabade kohtade olemasolul.
2.2 Opilase kooli vastuv6tmise otsustab kooli direktor haridus- ja teadusministri m?i2iruses
s?itestatud korras ning vastavalt kooli Spilaste vastuvdtmise tingimustele ja korrale.

2.3 Otsus kooli vastuvStmise v6i mittevastuv6tmise kohta Uleminekul iihest koolist teise
tehakse vanemale teatavaks Oppeaasta kestel hiljemalt 10 t66paeva jooksul peale avalduse

esitamist.
3. Vastuvdtt L. klassi
3.1 1. klassi v6etakse vastu:
l) koolikohustuslik laps, kes on jooksva aasta l. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks;
2) vanema v6i tema seadusliku esindaja soovil laps, kes on jooksva aasta 30. aprilliks saanud
kuueaastaseks ning klassis on vabu kohti.

3.2 Opilaste registreerimine 1. klassi toimub jooksva aasta2.jaanuarist kuni 31. augustini
vanema avalduse alusel.
3.3 l. klassi astumisel esitab vanem v6i temd seaduslik esindaja kooli:
1) kirjaliku taotluse, mille vorm on printimiseks kiittesaadav kooli kodulehektiljel;
2) lapse stinnitunnistuse;

3) tervisetdendi;
4) koolieelse lasteasutuse Sppekava tiiitnud sisseastuja puhul koolivalmiduskaardi;
5) foto 3x4 cm Opilaspileti vormistamiseks, kui vanem soovib lapsele dpilaspiletit.

4.' Opilase iileminek iihest koolist teise
4.1 Opilase iihest koolist teise i.ileminekuks loetakse Opilase iihe kooli 6pilaste nimekirjast
viiljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuv6tmist.

4.2 Opilanejatkab

uues koolis dpinguid klassis, kus ta eelmises koolis viiljaarvamise hetkel
6ppis v6i kuhu ta on iile viidud.
4.3 Klassi, kus Opilane dpinguid jiitkab, miiiirab 6ppenSukogu, arvestades dpilase vanust ja
seni omandatud haridust, jlrgmistel juhtudel:
1) viilisriigi dppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis 6ppinud;

2) isiku puhul, kellel puudub liibitud Spinguid t6endav dokument;
3) isiku puhul, kes on eelnevalt Oppinud lihtsustatud 6ppes ja soovib 6pinguid jtitkata
pdhikooli riikliku 6ppekava jiirgi;
4) isiku puhul, kes eelnevalt oppis koolis, kus rakendati pdhikooli- ja giimnaasiumiseaduses
s[testatud nominaalsest Oppeajast erinevat nominaalset Oppeaega;

4.4

Euroopa koolist tulnud 6pilase puhul arvestatakse Euroopa koolide pdhikirja
konventsioonis siitestatut. Opilane asub dppima selles klassis, mis vastavalt k?iesoleva
mii2iruse lisas esitatud v6rdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta Spingud
katkestas.

V2ilisriigi Oppeasutusest tulnud Spilane, kes on enne viilisriiki asumist Oppinud Eesti koolis
ning soovib jiitkata pShihariduse omandamist Eestis, asub dppima sama kooli vastavas
klassis, kus ta viilisriigi Oppeasutuses dppimise aega arvestades 6piks juhul, kui ta oleks
Opinguid jatkanud Eestis ning oleks iga Sppeaasta j?irel viidud tile jiirgmisse klassi. Opilase
v6i piiratud teovSimega 6pilase puhul vanema taotlusel v6ib 6pilane vajadusel jdtkata
Opinguid madalamas klassis. Opilasele koostatakse vajadusel individuaalne 6ppekava.
4.6 Opilase teisest koolist i.iletulekul esitab sisseastuja v6i tema seaduslik esindaja:
1) kirjaliku taotluse, mille vorm on printimiseks k?iffesaadav kooli kodulehekiiljel;
2) sisseastuja isikut t6endava dokumendi (selle puudumisel siinnitunnistuse);
3) ametlikult kinnitatud viiljav6tte Spilasraamatust;
4) tervisekaardi;
5) direktori allkirja ja pitseriga kinnitatud klassitunnistuse, kui Opilane lahkub eelmisest
koolist piirast Oppeperioodi l6ppu;
6) direktori allkirja ja pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksval
6ppeveerandil v6i trimestril pandud hinnetega, kui Spilane lahkub eelmisest koolist
Sppeperioodi kestel;
7) foto 3 x 4 cm dpilaspileti vormistamiseks, kui vanem soovib lapsele Opilaspiletit.
4.5

Koolieelikute ettevalmistusriihm
5. I Kooli juures t66tab koolieelikute ettevalmistusriihm.
5.2 Koolieelikute ettevalmistusriihma vdetakse tildjuhul lapsed, kes ei kiii"lasteaias ja on
saanud jooksva aasta 1. oktoobriks kuueaastaseks.
5.3 Lapsi vdetakse ettevalmistusrtihma vastu vanema v6i tema seadusliku esindaja avalduse
alusel.

Opilaste iile arvestuse pidamine
6.1 Kooli 6pilaste arvestust peetakse Opilasraamatus ja,,Eesti Vabariigi haridusseaduse" $
36 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosi.isteemis (EHIS) vastavalt EHIS-e pdhimii2irusele.
6.2 Koolikohustusliku Spilase kooli nimekirjast viiljaarvamisel miirgitakse ta EHIS-es
koolist lahkunuks pOhjusega ,,Teise kooli iileminek (ootel)". Kui viie t66piieva jooksul
alates EHIS-es Spilase koolist viiljaarvarfiisest ei ole EHIS-es tehtud miirget Spilase
Oppima asumise kohta, teavitatakse sellest EHIS-e kaudu Spilase elukohaj?irgset vallav6i linnavalitsust. Valla- vdi linnavalitsus rakendab abinOusid Spilase mujal Oppima
asumise viljaselgitamiseks ja vajadusel koolikohustuse tiiitmise tagamiseks.
6.3 Klesoleva paragrahvi l6iget 2 ei kohaldata Spilase teise riiki elama ja 6ppima asumisel.
Sellisel juhul arvatakse dpilane kooli Opilaste nimekirjast v[lja 6pilase v6i piiratud
teovSimega 6pilase puhul vanema vastava kirjaliku taotluse v6i viilisriigi dppeasutuse,
: kuhu Opilane dppima asus, kirjaliku teatise alusel ning EHIS-esse tehakse m?irge ,,lahkus
viilismaale".
7. Opilase kooli 6pilaste nimekirjast viiljaarvamine
7.1. Opilane arvatakse kooli nimekirjast viilja:

.

1) kui Spilase seaduslik esindaja on esitanud kirjaliku taotluse koolist lahkumiseks;
2) kui Opilane on peatiikis 8 toodud tingimustel koolist viilja heidetud;
3) kui Spilane on tiiitnud p6hikooli ldpetamise tingimused ja talle on viiljastatud
l6putunnistus;
4) kui kooli iimberkorraldamise, -kujundamise vdi lSpetamise tulemusel ei viida koolis liibi
6pet klassis, kus dpilane peaks dpinguid jAtkama;
5) kui 6pilane on asunud omandama haridust viilisriigi dppeasutuses, kuid ei ole esitanud
taotlust koolist lahkumiseks, vastava viilisriigi 6ppeasutuse kirjaliku teatise alusel;
6) dpilase surma korral.
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8. Opilase koolist viiljaarvamine
8.1. Koolikohustuslikus eas pdhiharidust omandavat Spilast ei ole lubatud koolist viilja heita;
8.2. Koolikohustusliku ea iiletanud p6hiharidust omandav Opilane heidetakse koolist v2ilja,
kui ta:

l)

ohustab oma kiiitumisega teiste Opilaste turvalisust koolis ning rikub korduvalt
kodukorda;

2) ei osale m6juva pdhjuseta 6ppet66s vastavalt ettenlihtud piievakavale ja Oppekorraldusele
ning seetdttu on talle viilja panemata kSik veerandihinded, mist6ttu ei ole vdimalik teda
iile viia jlrgmisse klassi;
8.3. Opilase koolist viiljaarvamise otsuse teeb direktor.
9. Opilase kooli Opilaste nimekirjast viiljaarvamisel viiljastatavad dokumendid
9.1. Enne kooli lOpetamist Opilase kooli Opilaste nimekirjast viiljaarvamisel viiljastab kool
6pilase seaduslikule esindajale:

) ametlikult kinnitatud v6lj avOtte 6p i lasraamatust ;
2) 6pilase tervisekaardi;
3) direktori allkirjajakooli pitserigakinnitatud klassitunnistuse, kui 6pilane arvatakse koolist
v[lja piirast dppeperioodi l6ppu;
4) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksval
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Oppeveerandil pandud hinnetega, kui Spilane arvatakse koolist viilja dppeperioodi kestel.
9.2. Koolikohustusliku Spilase puhul v2iljastatakse kiiesoleva paragrahvi ldikes 1 nimetatud
dokumendid enne Spilase kooli dpilaste nimekirjast vtiljaarvamist viie t66ptieva jooksul
vastava taotluse esitamisest.
9.3. Opilase kooli dpilaste nimekirjast viiljaarvamisel seosei kooli lSpetamisega vtiljastab
kool dpilasele ldputunnistuse koos hinnetelehega ning vanerna taotlusel viiljav6tte 6pilase
tervisekaardist.

