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LÜGANUSE KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTMISE KORD 

 

Lüganuse Kooli õpilaste vastuvõtmise kord on koostatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 

§27, § 55, haridus- ja teadusministri 19. augusti.2010 määruse nr 43 “ Õpilase kooli 

vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord “§2 lg 1 alusel. 

 

1.   Vastuvõtt esimesse klassi  

 

1.1. Esimesse klassi võetakse vastu koolikohustuslik laps, kes on jooksva aasta 1. oktoobriks 

       saanud  7-aastaseks. 
 

1.2. Esimesse klassi astuda soovivad lapsed registreeritakse kooli kantseleis vanema kirjaliku 

       taotluse alusel alates jooksva aasta 1. aprillist.  

1.3. Erandjuhul võib vabade kohtade olemasolul vastu võtta lapsevanema soovil lapse, kes on 

       jooksva aasta 30. aprilliks saanud 6-aastaseks. (Vajalik nõustamiskomisjoni soovitus lapse 

 koolivalmiduse kohta) 

1.4. Laps arvatakse 1. klassi nimekirja peale registreerimist (vajalike dokumentide esitamisel) 

       kooli kantseleis.  

1.5. Kooli vastuvõtmiseks esitatakse: 

1. kirjalik taotlus. Taotluse esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja.  

2. koopia lapse sünnitunnistusest  

3. 1 dokumendi pilt 

4. lapse tervisekaart  
 

1.6.  Dokumentide esitamise tähtaeg on jooksva aasta 15. august. 

 

2.   Vastuvõtt 2. – 9. klassi  

2.1. Põhikooli 2.- 9. klassi võetakse vastu koolikohustuslikud isikud olenemata elukohast 

2.2. Kooli vastuvõtmiseks esitatakse: 

1. kirjalik taotlus. Taotluse  esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja.   

2. õpilase isikut tõendav dokument/sünnitunnistus 

3. direktori poolt kinnitatud klassitunnistus ja/või hinneteleht, kui õpilane saabub 

õppeperioodi sees 

4. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust 

5. 1 dokumendi pilt 

6. õpilase tervisekaart 
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LISA 1                                                                        

1. klassi astumise avaldus 

                                                                                                Dir.kk. nr .……… 

Kuupäev …………………. 

Õpilasraamatu nr ………. 

 

 

 

Lüganuse Kooli direktorile                                
          (kuupäev) 

Taotlus 

 

Palun minu poeg / tütar_____________________________________________________ 

(nimi kirjutada trükitähtedega) 

vastu võtta Lüganuse Kooli  1.klassi ja väljastada õpilaspilet. 
     
ISIKUANDMED : 

Sünniaeg       _____________________           Isikukood _________________________ 

Kodakondsus  ___________   Kodune keel _________  Rahvus (soovi korral)______________ 

Elanikeregistri järgne  aadress  ______________________________________________ 

Tegelik elukoht        _______________________________________________________ 

Kaugus koolist (km)  ______________  Kodupeatus ( buss) _______________________ 

(täidetakse, kui õpilane elab väljaspool kooli asukohta) 

Kodune telefon _________________________________________________________ 

Isa nimi   _______________________________________________________________ 

Telefon, e-mail  __________________________________________________________ 

Ema nimi _______________________________________________________________  

Telefon, e-mail  __________________________________________________________ 

Seadusliku esindaja nimi  __________________________________________________ 

Telefon, e-mail  __________________________________________________________ 

 

 

Taotluse täitmise kuupäev __________________   Allkiri ________________________ 

Taotlusele on lisatud:  

 1. lapse sünnitunnistuse kinniatud ärakiri (kinnitatakse  kohapeal).  

 2. vähemalt ühe vanema või ametliku hooldaja isikut tõendava dokumendi kinnitatud ärakiri; 

 3. tervisekaart. 
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LISA 2 

2.-9. klassi astumise avaldus 

 

Lüganuse Kooli direktorile        ….................   
         (kuupäev) 

Taotlus 

 

Palun minu  poeg / tütar   ___________________________________________________ 
(nimi kirjutada trükitähtedega) 

vastu võtta teie kooli ___________________ klassi ja väljastada õpilaspilet. 

Seni õppis  minu  laps  (kooli nimetus)___________________________õppekeel_______ 

 

ISIKUANDMED : 

Sünniaeg  _______________________   Isikukood  _____________________________ 

Kodakondsus ____________  Kodune keel _______Rahvus (soovi korral) __________ 

Elanikeregistri järgne  aadress _______________________________________________ 

Tegelik elukoht __________________________________________________________ 

1.klassi  astumise  aasta  ____________ 

Kaugus koolist (km) ______________  Kodupeatus ( buss) _________________ 
    (täidetakse, kui õpilane elab väljaspool  kooli asukohta) 

Kodune telefon ___________________________ 

A-võõrkeel _________________________ B-võõrkeel _________________________ 

(alates 3. klassist või varem)         (alates 6. klassis või varem) 

Isa nimi ________________________________ 

Telefon, e-mail ___________________________________________________________ 

Ema nimi ________________________________  

Telefon, e-mail  __________________________________________________________ 

Seadusliku esindaja nimi  __________________________________________________ 

Telefon, e-mail  __________________________________________________________ 

 

Taotluse täitmise kuupäev ____________________Allkiri ________________________ 

Taotlusele on lisatud: 1. isikut tõendava dokumendi ärakiri (kinnitatakse  kohapeal).  

 2. väljavõte õpilasraamatust   

 3. lõpetatud klassi tunnistus (saabumisel suvekuudel)  või kooli direktori  allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud 

klassitunnistus, millele on kantud jooksval õppeaastal lõpetatud  õppeperioodide hinded (saabumisel uue 

õppeperioodi algul) 

4. jooksva õppeperioodi hinneteleht või väljavõte e-koolist (saabumisel õppeperioodi  kestel)  

5. tervisekaart 
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LISA 3  

Lüganuse Koolist välja arvamise avaldus 

 

Lüganuse Kooli direktorile                                                      ………………………………  
        (kuupäev) 

 

 

Avaldus 

 

Palun kustutada minu tütar/poeg ……………………………….………..................................   

ik  …………..……..……., elukoht …………………………………………   Lüganuse Kooli 

õpilaste nimekirjast alates    ……………………….20…..  a. seoses 

……………………....…………………………………...............................................................  

 

Kohustun lapse koolist lahkumisel tagastama tema õpilaspileti 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

……………………………………. 

Nimi, allkiri  

 

 

 

 

 

 

 

 


