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Tallinna Kivimäe Põhikooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord
1. Üldsätted
1.1.

Tallinna Kivimäe Põhikooli vastuvõtu korra aluseks on Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 27 , haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määrus nr 43
Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord ning
Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011.a
määrus nr 132 Elukohajärgse
munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord.

1.2.

Tallinna Kivimäe Põhikool tagab õppimisvõimalused kõigile koolikohustuslikele lastele,
kellele see kool on elukohajärgne kool.

1.3.

Vabade õpilaskohtade olemasolul võetakse vastu ka teistes piirkondades elavaid lapsi/
õpilasi.

2. Vastuvõtt Tallinna Kivimäe Põhikooli esimesse klassi
2.1.

Esimese klassi õpilased võetakse kooli vastu vastavalt Tallinna linnavalitsuse 21.12.2011
määrusele „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

2.2.

Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja on kohustatud 10. juuniks teavitama määratud
elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest vähemalt kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis või ühtses veebikeskkonnas.

2.3.

Lapsevanem esitab
koolivalmiduskaardi.

2.4.

Alates 15. juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine avalduse alusel
ajalises järjekorras. Arvestatakse sama pere teiste laste õppimist Kivimäe koolis ja
võimaluse korral muid vanemate soove.

2.5.

Vanema kirjaliku taotluse alusel registreerib kool õpilase 1. klassi õpilaskandidaatide
nimekirja.
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3. Vastuvõtt Tallinna Kivimäe Põhikooli 2. – 9. klassi
3.1.

Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kirjaliku taotluse, millele lisab:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi;
2) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
3) õpilase tervisekaardi;
4) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu
jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
5) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või
õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui
õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.

3.2.

Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppis Kivimäe
koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist samas koolis, asub õppima klassis,
kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid
jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või
piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata
õpinguid madalamas klassis.

3.3.
4. Õpilase üleminek ühest koolist teise
4.1.

Õpilane jätkab Kivimäe põhikoolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise
hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

4.2.

Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab kooli õppenõukogu, arvestades õpilase vanust
ja seni omandatud haridust:
1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul;
2) isiku puhul, kellel puudub haridust tõendav dokument;
3) isiku puhul, kes eelmises koolis õppis mõne teise riikliku õppekava alusel koostatud
õppekava järgi;
4) isiku puhul, kes eelmises koolis õppis vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega
erivajadustega õpilaste koolile ja sanatoorsele koolile kehtestatud erinevale õppeaastate
arvule, õppeainete loendile ja õppetundide arvule.

4.3.

Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja
konventsioonis sätestatut.

