Juuru Eduard Vilde Kooli vastuvõtmise korra eelnõu
Eelnõu on koostatud põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 alusel.
Üldsätted
(1) Eduard Vilde Kooli vastuvõtmist võib taotleda iga koolikohustusliku õpilase lapsevanem/
seaduslik esindaja, kelle puhul pole seadusega sätestatud piirangut põhihariduse
omandamiseks.
(2) Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt kooli vastuvõtu korrale.
(3) Juuru Eduard Vilde Kool tagab õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule õpilasele,
kellele see on elukohajärgne kool.
(4) Hariduslike erivajadustega õpilane võetakse kooli vastu juhul, kui koolis on võimalused
erivajadustega arvestamiseks.
(5) Juuru Eduard Vilde Kooli vastuvõtmise kord on avalikustatakse kooli veebilehel.
(6) Käesoleva korraga reguleerimata küsimused lahendab kooli direktor.
Õpilaste vastuvõtt 1. klassi
(1) 1. klassi võetakse vastu kõik Rapla vallas elavad õpilased, kes on või saavad selle aasta
30. septembriks seitsmeaastaseks.
(2) Koolikohustuslik õpilane, kes oma terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu ei ole
koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust,
võib koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta
võrra hiljem.
(3) Vabade kohtade olemasolul võetakse 1. klassi vastu õpilasi ka väljastpoolt Rapla valda.
(4) Lapsevanem/seaduslik esindaja esitab 31. maiks kooli kantseleisse avalduse (lisa 1),
lapsevanema isikudokumendi koopia, lapse sünnitunnistuse/dokumendi koopia, tervisekaardi,
lapse koolivalmiduskaardi ja foto (3x4 cm) õpilaspileti jaoks.
(5) Laps loetakse kooli vastuvõetuks pärast avalduse laekumist ja aktsepteerimist kooli
kantseleis.
Õpilaste vastuvõtt 2.-9. klassi
(1) Õpilaste vastuvõtt ühest koolist teise üleminekul toimub üldjuhul õppeaasta lõpul.
(2) Erandjuhul võib õpilast vastu võtta ka õppeaasta jooksul, kui selleks näidatakse taotluse
esitaja poolt ära vältimatu vajadus.
(3) Ületulekul teisest koolist esitab koolikohustusliku õpilase lapsevanem/seaduslik esindaja
avalduse (lisa 2) kooli astumiseks, õpilase isikut tõendava dokumendi, klassitunnistuse,
väljavõtte õpilasraamatust, tervisekaardi, foto (3x4 cm).
(4) Õppeaasta keskel kooli astuja esitab lisaks muudele dokumentidele jooksva
veerandi/trimestri hinnetelehe.
(5) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti
koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli
vastavasse klassi, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta
oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta viidud üle järgmisesse klassi.
(6) Välisriigist tulnud õpilase puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud määrab klassi, kus
õpilane õpinguid jätkab õppenõukogu.
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