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Kuressaare Nooruse Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord 

 

1. Üldsätted 

1.1. Käesoleva kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 ja Kuressaare Nooruse 
Kooli põhimääruse § 14 alusel ning vastavalt haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusele nr 43 
„Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 ja 
Saaremaa Vallavalitsuse 6.03.2018 määrusele nr 6 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise 
tingimused ja kord“. 

2. Kooli vastuvõtmine 

2.1. Esimesse klassi astumisel määrab elukohajärgse kooli vallavalitsus, lähtudes lapsevanema 
esitatud taotlusest ning vallavalitsuse kehtestatud korrast. 

2.1.1. Elukohajärgse kooli määramiseks esitab esimesse klassi astuva lapse vanem või seaduslik 
esindaja vahemikus 15.–31.03 vallavalitsusele vormikohase taotluse. Taotlust saab 
esitada elektrooniliselt või paberkandjal. 

2.1.2. Vallavalitsus teavitab lasevanemat elukohajärgse kooli määramisest. Lapsevanem on 
kohustatud teavitama hiljemalt 30. aprilliks kooli või vallavalitsust määratud õppekoha 
vastuvõtmisest, sellest loobumisest või soovist jääda vaba koolikoha ootele mõnes muus 
koolis. 

2.2. Vabadele kohtadele 2.–9. klassis ning pärast õppeaasta algust vabade kohtade olemasolul 
1. klassis võetakse õpilasi vastu laekunud avalduste ja vajalike dokumentide esitamise 
järjekorras. 

2.2.1. Õppeaasta kestel vabale kohale vastuvõttu taotledes tehakse otsused jooksvalt. 

2.2.2. Kui õppeaasta kestel esitatakse avaldus vastuvõtusooviga järgmiseks õppeaastaks, 
tehakse vabade kohtade olemasolul otsus üldjuhul peale kevadise õppetöö lõppu, 
hiljemalt 23. juuniks. Suvevaheaja jooksul laekunud taotluste kohta tehakse otsus 
hiljemalt 30. augustiks. 

2.3. Esitatavad dokumendid: 
− avaldus (avalduse vorm kooli kodulehel); 
− ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust; 
− ametlikult kinnitatud väljavõte jooksva õppeaasta hinnetest, kui üleminek toimub 

õppeaasta keskel; 
− tervisekaart või väljavõte tervisekaardist; 
− dokumendipilt õpilaspileti jaoks 

3. Vastuvõtu tingimuste ja korra muutmine 

3.1. Käesoleva korra muutmiseks esitatakse muudatusettepanekud arvamuse avaldamiseks kooli 
hoolekogule ning kooskõlastatakse eelnõu vallavalitsusega. 
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