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Kosejõe Kooli õpilase vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord
Dokument on koostatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 ja Haridus- ja teadusministri 19.
augusti 2010.a määruse nr 43 «Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning
koolist väljaarvamise kord» alusel.
§ 1. Üldsätted
1) Kosejõe kool (edaspidi kool) teenindab Harju maakonna koolide hariduslike erivajadustega
(HEV) õpilasi.
2) Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei tohi muuta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja
vastuvõtukorra osas 01. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui
muutmine on vajalik vastuvõtutingimuste ja -korra seadusega või selle alusel antud määrusega
kooskõlla viimisel.
3) Kool avalikustab vastuvõtutingimused ja korra ning koolist väljaarvamise korra kooli
kodulehel.
4) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis.
§ 2. Õpilase kooli vastuvõtmine
1) Esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või hooldaja taotluse, millele lisab:
1.1.sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi)
ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
1.2.ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
1.3.eriarsti tõendi;
1.4.lasteaia iseloomustuse (kui laps käis lasteaias);
1.5.nõustamiskomisjoni otsuse;
1.6.õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi.
2) Teisest koolist tulija esitab kooli vastuvõtmiseks lisaks § 2 lõikes 1 loetletule:
1.7.eelmisest koolist ametlikult kinnitatud õpilasraamatu väljavõtte;
1.8.direktori allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistuse, kui õpilane arvatakse koolist
välja õppeveerandi keskel või pärast õppeaasta lõppu;
1.9.käimasoleva veerandi jooksvad hinded.
3) Klassi, kus õpilane õppima asub, määrab õppenõukogu nõustamiskomisjoni ettepaneku alusel.
§ 3. Õpilase koolist väljaarvamine
1) Enne kooli lõpetamist õpilase koolist väljaarvamisel väljastab kool lapsevanemale vastava
taotluse alusel:
1.1.ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
1.2.õpilase tervisekaardi;
1.3.direktori allkirjaga ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta kohta,
kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi keskel või pärast õppeperioodi lõppu.
2) Õpilase koolist väljaarvamisel seoses kooli lõpetamisega väljastab kool õpilasele
lõputunnistuse.
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§ 4. Õpilase üleminek ühest koolist teise
1) Õpilase ühest (lihtsustatud riiklikku õppekava rakendavast) koolist teise üleminekuks loetakse
õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele
vastuvõtmist. Õpilane jätkab Kosejõe Koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis
väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta oli üle viidud. Õpilase dokumendid väljastab eelmine
kool Kosejõe Koolile pärast õpilase kooli nimekirja võtmise teavitust (e-posti kaudu).
2) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni
omandatud haridust, järgmistel juhtudel:
2.1. välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
2.2. isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
2.3. isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud põhikooli riikliku õppekava alusel ja soovib jätkata
lihtsustatud õppes;
2.4. isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses
sätestatud õppeajast erinevat nominaalset õppeaega.

2

