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Turba Kooli õpilaste vastuvõtmise kord
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Turba Kooli õpilaste vastuvõtmise kord on koostatud Haridus- ja teadusministri
19. augusti 2010 määruse nr 43 alusel, mis kehtestati „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“
§ 27 lõike 4 ja § 28 lõike 4 ja Saue Vallavalitsuse 13. detsembri 2017 määrusest nr 5
„Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord Saue vallas“ alusel.
1.2. Kooli 1.-9. klassi vastuvõtt toimub vanema või hooldaja poolt Saue valla
haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO https://piksel.ee/arno/saue/ esitatud taotluse
alusel.
1.3. Turba Kooli (edaspidi Kool) õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad
koolikohustuslikud isikud, kellele Kool on elukohajärgne kool.
1.4. Elukohajärgne kool on määratud lapse rahvastikuregistris märgitud sissekirjutusega
vastavalt koolipidaja korraldusele.
1.5. Kui Saue valla laps soovib õppima asuda kooli, mis ei ole tema elukohajärgne kool,
tuleb vanematel pöörduda Saue Vallavalitsuse haridusosakonda.
1.6. Kui laps ei ole rahvastikuregistri järgi Saue valla elanik ja soovib asuda Kooli õppima,
saab vanem esitada ARNO süsteemis avalduse Kooli. Sel juhul otsustab lapse vastuvõtmise
üle Kool lähtuvalt vabade kohtade olemasolust.
1.7. Õpilaste Kooli vastuvõtmise korras määratakse kindlaks taotluse esitamise vorm,
vastuvõtmisel esitatavad dokumendid ja nõuded, vastuvõtu korraldus, muud vastuvõtmisel
tähtsust omavad asjaolud ning vastuvõtmisest või selle keeldumisest teavitamise kord.
1.8. Kool avalikustab vastuvõtu korra kooli veebilehel.

2. VASTUVÕTT 1. KLASSI
2.1. Esimesse klassi võetakse lapsed, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit
seitsmeaastaseks.
2.2. Koolikohustuslikust east nooremale lapsele tagatakse võimalused põhihariduse
omandamise alustamiseks Koolis, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus, kus
laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust, sealhulgas sotsiaalset küpsust, ja soovitanud
kooli õppima asumist ning vanem on Saue Vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud
enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab Saue Vallavalitsust õppima asumise

soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib Kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba
õppekoha olemasolul koolis.
2.3. Lapse esimesse klassi astumiseks lisatakse taotlusele manustena digitaalsed koopiad:
2.3.1. sisseastuja isikut tõendavast dokumendist (selle puudumisel sünnitõend);
2.3.2. koolivalmiduskaardist;
2.3.3. tõhustatud või erituge vajavate laste puhul koolivälise nõustamismeeskonna otsusest;
2.4. Otsusest taotluse rahuldamise või tagasilükkamise kohta teavitab kool lapse
seaduslikku esindajat Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu hiljemalt
käimasoleva aasta 25. augustiks.
2.5. Esimesse klassi astujatele ja nende vanematele korraldatakse kooli, selle
õppekorralduse ning õpetajatega tutvumine hiljemalt 15. juuniks.

3. VASTUVÕTT 2. - 9. KLASSI
3.1. Kooli 2. - 9. klassi astumiseks lisatakse taotlusele manustena digitaalsed koopiad:
3.1.1. sisseastuja isikut tõendavast dokumendist (selle puudumisel sünnitunnistus või
-tõend);
3.1.2. väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
3.1.3. tõhustatud või erituge vajavate laste puhul koolivälise nõustamismeeskonna otsusest;
3.1.4. kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
3.1.5. kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat ning hinneteleht jooksva õppeveerandi või
trimestri või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.
3.2. Punktides 3.1.4 ja 3.1.5 nimetatud dokumendid võib saata Koolile otse ka õpilase
eelmine haridusasutus.
3.3. Otsusest taotluse rahuldamise või tagasilükkamise kohta teavitab kool lapse
seaduslikku esindajat Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu esimesel
võimalusel või hiljemalt viie tööpäeva jooksul peale taotluse esitamist.

4. KOOLI VASTUVÕTU OTSUSE VAIDLUSTAMINE
4.1. Kooli vastuvõtu või mittevastuvõtu otsuseid on võimalik vaidlustada Eesti Vabariigi
seadusandlikes aktides ettenähtud korras.
4.2. Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni.
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