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Viimsi Vallavalitsuse 21.08.2018 määruse nr 15 

„Viimsi Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja 

kord“ muutmine 

 
 

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, Viimsi Vallavolikogu 

18.01.2011. a määruse nr 5 „Viimsi valla üldhariduskoolide õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja 

korra kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 1 ja Viimsi Vallavalitsuse 

18.12.2018. a määruse nr 23 „Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja 

kord“ alusel. 

 

§ 1. Viimsi Vallavalitsuse 21.08.2018 määruses nr 15 „Viimsi Kooli õpilaste vastuvõtu 

tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused: 

1) preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, Viimsi 

Vallavolikogu 18.01.2011. a määruse nr 5 „Viimsi valla üldhariduskoolide õpilaste 

vastuvõtmise tingimuste ja korra kinnitamise ja muutmise delegeerimine 

vallavalitsusele“ § 1 ja Viimsi Vallavalitsuse 18.12.2018. a määruse nr 23 

„Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ alusel.“; 

2) paragrahvi 2 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(3) Koolikohustuslikust east noorema õpilase vanem esitab lisaks taotlusele ka lasteaia 

või nõustamismeeskonna hinnangu õpilaste koolivalmiduse kohta.“; 

3) paragrahvi 2 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(4) Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem kirjaliku avalduse koolile koos 

järgmiste dokumentidega: 

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

selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte; 

2) vanema isikut tõendava dokumendi, selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;  

3) koolivalmiduskaardi, kui õpilane on osalenud alushariduses; 

4) õpilase tervisekaardi.“; 

4) paragrahvi 3 lõike 1 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„3) õpilase tervisekaardi;“ 

5) paragrahvile 3 lisatakse lõige 31 järgmises sõnastuses: 

„(31) 2.-9. klassi õppima asuv õpilane kutsutakse koos vanemaga enne õpilaste nimekirja 



arvamist kooli vestlusele.“.  

6) paragrahvi 4 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Kool võtab vastu riiklikul õppekaval (edaspidi RÕK) olevaid õpilasi, kelle 

hariduslik erivajadus (edaspidi HEV) nõuab teistsugust koolikorraldust. 

1) õpiabi- või tasemerühma või eriklassi (edaspidi HEV klass) vastuvõtmiseks või 

üleviimiseks moodustab direktor komisjoni (edaspidi HEV komisjon), kes hindab 

õpilase sobivust ja vajadust õppida HEV klassis. 

2) HEV klassi vastuvõtmise kinnitab direktor. Otsuse tegemisel lähtub direktor HEV 

komisjoni hinnangust, õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema 

nõusolekust ja koolivälise nõustamismeeskonna soovitustest.“; 

7) paragrahvi 4 lõiget 2 muudetakse ja lisatakse sinna punkt 31 järgmises sõnastuses: 

„31)koolivalmiduskaardi, kui õpilane on osalenud alushariduses;“; 

8) paragrahvi 4 lõike 2 punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

 „4) õpilase tervisekaardi;“; 

9) paragrahvi 4 lõike 3 punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„4) õpilase tervisekaardi;“. 

§ 2. Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. 
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