
 

 

                                                                              Lisa  

                                                                                             Maardu Linnavalitsuse  

                                                                                     28.02.2017.a  

                             määrusele nr 1 

     

Elukohajärgse  munitsipaalkooli määramise  tingimused ja kord 

Maardu linnas 

§ 1. Reguleerimisala 

(1)  Määrusega kehtestatakse põhihariduse omandamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli 

määramise tingimused ja kord koolikohustuslikule isikule, mittestatsionaarses õppes 17-

aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud, Eesti Vabariiki 

akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele ja 

koolikohustuslikust east nooremale lapsele (edaspidi isik). 

§ 2. Üldsätted  

(1) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadress  Eesti rahvastikuregistri (edaspidi 

rahvastikuregister) järgi on Maardu linn, tagatakse õppimisvõimalus Maardu linna 

munitsipaalkoolis (edaspidi kool). 

(2) Munitsipaalkool, kus rahvastikuregistri järgi Maardu linnas elav õpilane õpib või asub 

õppima, on selle õpilase elukohajärgne munitsipaalkool (edaspidi elukohajärgne kool).  

(3) Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht 

ei ole Maardu linn, va käitumisprobleemidega ja hariduslike erivajadustega õpilased. 

 

(4) Haridusliku erivajadusega õpilasele elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse põhikooli- 

ja gümnaasiumiseaduse § 47 lõikest 2 ja § 49 lõikest 1 ning kooli põhimäärusest. 

(5) Esimese klassi astujatele katseid ei korraldata. 

§ 3. Elukohajärgsesse kooli vastuvõtmise  taotlus  

(1) Elukohajärgsesse kooli vastuvõtmise taotluse (edaspidi taotlus) vormi kinnitab kooli 

direktor.   

(2) Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel 

§ 4. Taotluse esitamine  

(1) Esimesse klassi õppima asuva lapse vanem või eestkostja (edaspidi seaduslik esindaja) 

esitab koolile õppima asumiseks kirjaliku taotluse ajavahemikul 1.03. - 15.05. Mõjuval põhjusel 

võib taotluse koolis õppima asumiseks esitada enne käimasoleva  aasta 31. augustit. 

(2) Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja esitab lisaks taotlusele ka 

lasteasutuse hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni soovituse.  



(3) Vanema taotlusel tagab linn võimalused põhihariduse omandamiseks elukohajärgses 

koolis koolikohustuslikust east nooremale lapsele, kui vanem on linnavalitsust õppima 

asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab linnavalitsust 

õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib elukohajärgne kool võtta selle 

lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.  

(4) Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja 

puhul vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse, millele lisab: 

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) 

ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte; 

2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud 

ärakirja või väljavõtte; 

3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul; 

4) gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava 

dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja; 
 

§ 5. Elukohajärgse kooli määramise kriteeriumid  

(l) Esitatud taotluste alusel koostab elukohajärgse kooli direktor esimesse klassi õppima asuda 

soovivate laste nimekirjad. 

(2) Elukohajärgse kooli määramise kriteeriumid sisseastujatele on järgnevas järjekorras:       

1) isiku elukoha lähedus koolile ja sama pere teiste laste õppimine samas koolis;                    

2) isiku elukoha lähedus koolile;                                                                                                 

3) sama pere teiste laste õppimine samas koolis. 

(3) Kui kaks või enam kooli on isiku elukohast peaaegu võrdsel kaugusel, siis määratakse 

elukohajärgseks kooliks see kool, mis on isiku elukohale kõige lähemal, kuhu koolitee on kõige 

lühem ja turvalisem ja kus on vabu õppekohti.  

(4) Kui ühele ja samale kriteeriumile vastab rohkem isikuid, kui on vabu õppekohti, siis 

eelistatakse õppekoha määramisel koolikohustuslikus eas isikut, kelle elukohaandmed on 

kantud rahvastikuregistrisse varem. 

 

(5) Kui rahvastikuregistri andmetel selgub, et on veel Maardu linnas elavaid koolikohustuslikke 

lapsi, kelle seaduslik esindaja ei ole vastavat taotlust elukohajärgse kooli direktorile esitanud, 

selgitab linnavalitsus hiljemalt 15. juuniks välja põhjuse ja suunab lapse õigeaegselt 

koolikohustust täitma. 

 

(6) Õpilaste kooli nimekirja arvamise otsuse teeb direktor vastavalt kooli vastuvõtu korrale, 

lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning käesolevast määrusest.  

 

(7) Otsusest lapse vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta teavitab kool vanemat hiljemalt 20. 

juunil. 

§ 6. Kooli määramine taotluse hilisemal esitamisel või õpilase elukoha muutumisel  

 (1) Taotluste hilisemal esitamisel või õpilase elukoha muutumisel lähtutakse elukohajärgse 

kooli määramisel vabade õppekohtade olemasolust.  



§ 7. Põhiharidust omandava õpilase üleminek ühest koolist teise 

 

(1) Statsionaarses õppes põhiharidust omandava õpilase üleminekul ühest koolist teise esitab 

õppima asuva isiku seaduslik esindaja soovitud kooli direktorile taotluse. 

 

(2) Kui soovitud koolis on vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi 

täitumuse ülemisele piirnormile vabu õppekohti, otsustab direktor õpilase nimekirja arvamise. 

(3) Kui selgub, et 10. septembri seisuga on Maardu linnas elavaid koolikohustuslikke lapsi, 

kelle seaduslik esindaja ei ole lapse haridustee jätkamiseks kooli valinud, võtab linnavalitsus 

lapse seadusliku esindajaga ühendust leidmaks lahendusi lapse koolikohustuse täitmiseks. 

(4) Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast 

väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist. Õpilane jätkab uues 

koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle 

viidud. 

§ 8. Õpingud katkestanud 17-aastase või vanema isiku põhihariduse omandamise 

jätkamine 

 

(1) Õpingud katkestanud 17-aastase või vanema isiku elukohajärgne munitsipaalkool 

põhihariduse jätkamiseks mittestatsionaarses õppes on Maardu Gümnaasium. 

 

(2) Õpingud katkestanud isik või tema seaduslik esindaja esitab põhihariduse omandamise 

jätkamiseks taotluse elukohajärgse kooli direktorile. 

 

§ 9. Rakendamine 

 

(1) Enne käesoleva määruse vastuvõtmist esitatud taotlusi esimesse klassi õppima asumiseks 

menetletakse käesoleva määruse alusel. 

 


