Nissi Põhikooli
kooli vastuvõtu kord
Kinnitatud 15.08.2019 nr 1-2/20

Lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõikest 5, haridus- ja teadusministri 19.
augusti 2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning
koolist väljaarvamise kord“ § 2 lõikest 2, Saue Vallavalitsuse 13.detsembri 2017 määrusest
nr 5 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord Saue vallas“,

1 Üldsätted
1.1 Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Nissi Põhikooli.
1.2 Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel.
1.3 Õpilaskoha saamise eeldus on lapsevanema või eestkostja (edaspidi Lapse
seaduslik esindaja) taotlus, mida esitades nõustutakse kooli kontseptsiooniga, mis
on sätestatud õppekavas ja kodukorras.
1.4 Taotluses antakse luba isikuandmete kasutamise kohta ja kinnitatakse nõusolekut
kasutada pilvelahendusi õpilase andmete säilitamiseks ja töötlemiseks.

2 Koolikoha taotlemine
2.1 Õpilaskoha saamise eeldus on lapse seaduslik esindaja taotlus.
2.2 Põhikooli 1. klassi astuva Saue vallas elava lapse vanem või volitatud esindaja esitab 1.
klassi astumise taotluse e-keskkonna ARNO kaudu (https://piksel.ee/arno/saue/)või
paberkandjal kooli kantseleisse ajavahemikus 15. märts-10. juuni.
Taotlusele tuleb lisada e-keskkonnas ARNO või tuua paberkandjal kooli kantseleisse:
1) sisseastuja isikut tõendava dokument (sünnitunnistus, ID-kaart või pass);
2) koolivalmiduskaart;
lisadokumendid:
3) õpilaspiletile digitaalne foto (miinimumsuurus 600x800 pikslit);
4) nõustamiskomisjoni otsus selle olemasolul;
5) väljavõte õpilase tervisekaardist.
2.3 Lapse seaduslikul esindajal tuleb pöörduda avalduse tegemiseks Saue valla
haridusosakonda, kui isik või tema seadusjärgne esindaja ei soovi isiku hariduse omandamist
elukohajärgses koolis. Isikul õigus ja võimalus vabade kohtade olemasolul asuda õppima
tema poolt soovitud kooli.

2.4 Koolikoha taotlemine 2.-9. klassi astumisel toimub vastavalt Saue vallavalitsuse
määrusele “Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord Saue vallas”.
2.5 Põhikooli 2. – 9. klassis õpinguid alustada sooviva isiku vanem või volitatud esindaja
esitab kooli vastuvõtu taotluse e-keskkonna ARNO kaudu või paberkandjal kooli kantseleisse.
Taotlusele tuleb lisada e-keskkonnas ARNO või tuua paberkandjal kooli kantseleisse:
1) lapse isikut tõendav dokument (sünnitunnistus, ID-kaart või pass);
2) arstitõend / tervisekaart;
3) väljavõte eelmise õppeasutuse õpilasraamatust;
4) eelmise õppeasutuse direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus, kui
õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
5) eelmise õppeasutuse direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning
hinnetelehe jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja
õppeveerandi kestel;
6) õpilaspiletile digitaalne foto (miinimumsuurus 600x800 pikslit).
2.9 Taotluse rahuldamisest või mitterahuldamisest teavitatakse vanemat e-keskkonna ARNO
kaudu ja taotluses esitatud e-posti aadressile, kui vanem on selleks nõusoleku andnud, või
posti teel viie tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast.

3 Lõppsätted
Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni.

