Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
Palupera Vallavalitsuse 19. aprilli 2011. a määrus nr 2-1/1

Määrus kehtestatakse "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 10 lg 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala
Määrusega sätestatakse koolikohustuslikule isikule, 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole
põhiharidust omandanud

ning Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise

organisatsiooni esindaja lapsele põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse
Palupera valla munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord.

§ 2. Üldsätted
(1) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistri
(edaspidi rahvastikuregister) järgi on Palupera vald, tagatakse õppimisvõimalus Palupera valla
munitsipaalkoolis (edaspidi munitsipaalkool).
(2) Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht
ei ole Palupera vald.
(3) Munitsipaalkool, kus Palupera vallas elav õpilane õpib, on selle õpilase elukohajärgne kool.
(4) Haridusliku erivajadusega õpilasele elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse põhikooli ja
gümnaasiumiseaduse § 47 lõikest 1 ja § 49 lõikest 1.

§ 3. Esimesse klassi vastuvõtmise taotluse esitamine
(1) Esimesse klassi õppima asuva lapse seaduslik esindaja esitab Palupera Põhikoolile taotluse
(2) Taotlus lapse esimesse klassi õppima asumiseks tuleb esitada kooliminekule eelneval
õppeaastal 1. novembrist kuni 1.märtsini.
(3) Taotluse hilisemal esitamisel lähtutakse otsuse tegemisel vabade kohtade olemasolust
koolis.

§ 4. Esimesse klassi vastuvõtmise taotluse menetlemine
(1) Esitatud taotluste alusel koostab kool esimesse klassi õppima asuda
soovivate laste nimekirjad.

(4) Esimesse klassi vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse Palupera valla
veebilehel www.palupera.ee .
(5)Õpilaste kooli nimekirja arvamise otsuse teeb direktor lähtuvalt põhikooli ja
gümnaasiumiseadusest, käesolevast määrusest .

§ 5. 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 koolis on vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi
täitumuse ülemisele piirnormile vabu õppekohti, otsustab direktor õpilase nimekirja arvamise.

§ 6 Õpinguid katkestanud 17-aastase või vanema isiku põhihariduse omandamise
jätkamine
(1) Õpinguid katkestanud 17-aastase või vanema isiku elukohajärgne munitsipaalkool
põhihariduse jätkamiseks on Elva Gümnaasiumi kaugõppeosakond
(2) Õpingud katkestanud isik või tema seaduslik esindaja esitab põhihariduse omandamise
jätkamiseks taotluse Elva Gümnaasiumi kaugõppeosakonna direktorile.

§ 7. Määratud elukohajärgse kooliga mittenõustumine
(1)Määratud elukohajärgse kooliga mittenõustumisel on isikul või tema seaduslikul esindajal
õigus loobuda määratud koolist ning valida kool , kus on vaba õppekohti.

§ 8. Jõustumine
Määrus jõustub 25. aprillist 2011.a.
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