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Kostivere Kooli 6pilaste vastuvdtmise tingimuste ja korra kinnitamine
Vdttes aluseks kohaliku omavalitsuse konalduse seaduse $ 30 l6ike I punkti 4, pdhikooli- ja
gtimnaasiumiseaduse S 27 l6ike 5, J6eliihtme Vallavolikogt 28.02.2011 mtiiiruse nr 48
giimnaasiumiseaduses kooli pidaja ptidevusse antud iilesannete osaline
,,P6hikoo1idelegeerimine Jdeliihtme Vallavalitsusele"$
l6ike 3, Jdel?ihtrne Vallavalitsuse 30.01.2014
miiiiruse nr 1 ,,Elukohajiirgse munitsipaalkooli miiiiramise tingimused ja kord", annab Jdeliihtme
Vallavalitsus

ja

I

korralduse
1.

Kinnitada Kostivere Kooli dpilaste vastuvdtmise tingimused ja kord vastavalt lisale.

2.

Kinnitada Kostivere Kooli vastuvdtu taotlus vastavalt Kostivere Kooli Opilaste vastuvotmise
tingimuste ja korra lisale 1.

3. Kiiesoleva korralduse peale v6ib esitada J6eliihtme Vallavalitsusele

(Postijaama tee 7,
JdelZihtme ktila, J6el2ihtrne vald Harjumaa) vaide haldusmenetluse seaduses siitestatud korras

30 piieva jooksul, arvates korraldusest teadasaarnise piievast vdi piievas! millal oleks
pidanud korraldusest teada saama vdi esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule
@iinru mnt7,
Tallinn) halduskohtumenetluse seadustikus siitestatud korras 30 piieva jooksul, korralduse
teatavakstegemisest arvates.

4.

Konaldus j6ustub teatavakstegemisest.
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Leho Kure
vallasekretiir
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Kostivere Kooli dpilaste vastuvdtu tingimused ja kord

Kooli vastuvdtmine
Kostivere Kool (edaspidi Kool) tagab 6ppimisvdimalused igale koolikohustuslikule
isikule, kellele on J6eliihtme Vallavalitsus mii?iranud elukohajdigseks kooliks Kostivere
Kooli.
I.2-Yabade dppekohtade olemasolul liihtutakse opilaste, kelle elukohajeirgseks kooliks
on
1.1.

teine Jdeliihtme valla kool, vastuv6tmisel allj iirgnevatest eelistustest:
I.2.1. sama pere teiste laste dppimine samas koolis;
1.2.2. dpilase elukoha liihedus koolile;
L.2.3. dpilase seadusliku esindaja soov.
1.3. Teise valla v6i linna rahvastikuregistrisse kantud dpilasi vdetakse Kooli vabade kohtade
olemasolul.
1.4. Uhest koolist teise iileminekul vestleb direktor enne otsuse tegemist 6pilasega ja
tema
vanemaga.
1.5.

Kooli nimekirja arvatud dpilane jatkab dpinguid klassis, kus ta

eelmises koolis
viiljaarvamise hetkel dppis v6i kuhu ta dppeperioodi l6pul iile viidi.
Vastuv6tt 1. klassi
2'1 Kooli 1. klassi vastuvdtmiseks esitab lapsevanem v6i lapse seaduslik esindaja (edaspidi
vanem) vormikohase taotluse (Lisa 1), mis on kiittesaadav kooli kodulehei ja
paberkandj al kooli kantseleis.
Opilase vanem esitab lapse kooliminekule eelneva dppeaasta l. m?irtsist kuni 30.
aprillini taotluse koos punktis 2.3 ndutud dokumentidega kooli juhiabipersonalispetsialistile t<idpiieviti 9.00-16.00 v6i e-posti teel kool@kostivere.edu.ee.
2.3 Opilase L klassi 6ppima asumiseks esitab vanem oma isikut tdendava dokumendi koopia
ja kirjaliku taotluse, millele lisab jeirgmised dokumendid:
2.3.1 lapse isikut tdendava dokumendi (selle puudumisel stinnitunnistuse v6i
-t6endi)

2.2

2irakirja;

2.3.2 Opilaspileti pildi (esitatakse augustis);
2.3.3 tervisekaardi (esitatakse augustis);
2.3.4 koolivalmiduskaardi (koolieelse lasteasutuse dppekava ttiitnud sisseastuja puhul,
esitatakse augustis).
2.4

Koolikohustuslikust east noorema dpilase vanem esitab lisaks taotlusele ka

ndustamiskomisjoni hinnangu koolivalmiduse kohta.
Vanem ei pea taotlusele lisama ktiesoleva korra punktis 2.3 nmetatud isikut
tdendava dokumendi koopiat digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.
Vastuvdtt 2.-9. klassi
3.1 Opilase 2.-9. klassi vastuvdtmiseks esitab vanem Koolile kirjaliku taotluse koos jiirgmiste
dokumentidega:
3.1.1 Opilase isikut t6endava dokumendi (selle puudumisel stinnitunnistuse v6i
-t6endi)

2.5

3

?irakirja;
3.1.2 Opilase vanema isikut tdendava dokumendi koopia;

3.1.3 Opilase tervisekaardi;
3.1.4 ametlikult kinnitatud viiljavdtte dpilasraamatust;
3.1.5 eelmise dppeasutuse direktori allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud

klassitunnistuse

jooksva dppeaasta kohta, kui Opilane on koolist viilja arvatud piirast oppeperioodi
l6ppu;

3'I'6

eelmise oppeasutuse direktori allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud
klassitunnistuse
ning hinnetelehe jooksva dppeveerandi hinnetega, fui dpilane
on koolist viilja
arvatud 6ppeveerandi keskel.
3'2 Viilisriigi oppeasutusest tulnud 6pilase korral lisatakse
taotlusele v6lisriigi 6ppeasutuses
omandatud haridust v6i ltibitud 6pet td ndav dokument voi
selle ametlikult kinnitatud
airakiri.

3'3

-. . Vanem ei pea taotlusele lisama kiiesoleva korra punktis 3.1.2 nimetatud dokumenti
digitaalallkirjagakinnitatud taotluse esitamise konal.
3.4 Taotlusi 6ppima asumiseks 2.-9. klassi v6etakse vastu aastaringselt.

esitamist j a vestluse ldbiviimist.

5'1

umisest teavitamine
ktor.
gne kool ja tema vanemat teavitab direktor
isest kahe tci<ipiieva jooksul piirast taotluse

Kooli vastuvOtu tingimuste muutmine

Kooli vastuvdtu tingimuste muutmise ettepanekuid on voimalik teha
jooksul.

5'2

dppeaasta
Vastavad ettepanekud esitatakse kooli diiektorile hiljemalt 10. jaanuariks.

Kooli vastuvdtu tingimusi ja korda ei tohi muuta vastuvotu tingimuste osas
L

miirtsist jiirgmise dppeaasta alguseni.
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Palun v6tta minu laps
(ees-

Kostivere Kooli

ja perekoruran

trukitahtedega)

klassi alates

6ppeaastast.

Lapse andmed:
Isikukood
Kodune aadress
Kaugus koolist

km. Kodupeatus
Taidetakse, kui Opilane hakkab kasutama koolibussi

Taotluse esitaja andmed:
Ees-

ja perekonnanimi

Isikukood
Telefon
E-posti aadress

Kooli vastuvOtul on vaja esitada jiirgmised dokumendid:
Siinnitunnistuse v6i -t6endi Amkiri
Tervisekaart

Opilaspileti pilt
Vtiljavdte dpilasraamatust (eelmisest koolist)
Koolivalmiduse kaan
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