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1. Reguleerimisala, üldsätted 

1.2. Korraga määratakse õpilaste Tabasalu Kooli 1(edaspidi kool) 1.- 9. klassi vastuvõtu ja koolist 
väljaarvamise tingimused ja kord. 

1.3. Koolis toimub õpe tavaklassides, suunaklassides ja/või tasemerühmades. 

1.4. Kooli direktor võib moodustada erivajadustega õpilaste rühmi ja klasse. 

1.5. Kool avalikustab vastuvõtutingimused kooli veebilehel menüüs DOKUMENDID. 

 
 

2. Elukohajärgne põhikool ja selle määramine 

 

2.1. Elukohajärgse põhikooli määramine toimub Harku Vallavalitsuse poolt sätestatud korras. 

 
 

3. Õpilaste vastuvõtmine 1. klassidesse 

3.1. Kooli vastuvõtmine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-is 27 ja haridus- ja teadusministri 

19.08.2010.a määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist 

väljaarvamise kord” sätestatud korras. 

3.2. Harku Vallavalitsuse 02.01.2017 aasta määruse nr 1 „Harku valla õpilasele elukohajärgse 

põhikooli määramise tingimused ja kord“ § 2 lõikele 4 võib kool põhjendatud vajadusel esitada 

Harku Vallavalitsusele kooskõlastamiseks taotluse erisustest elukohajärgse põhikooli määramisel.  

3.3. Koolikohustuslikust east nooremale lapsele tagatakse võimalused põhihariduse omandamise 

alustamiseks, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus, kus laps käib, on 

hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist. 

3.4. Lapsevanem või eestkostja esitab vastava taotluse Harku valla kodulehel ARNO keskkonnas 

31. maiks. 

3.5. Kool võib vajadusel 1. klassi astujale korraldada teadmisete ja oskuste hindamiseks teste. 

Õpilasele määratakse sooritatud tulemuse põhjal võimetekohane klass. 

 
 

4. Õpilaste vastuvõtmine 2.-9. klassi 

     
4.1. Lapsevanem või eestkostja esitab taotluse Harku valla kodulehel ARNO keskkonnas.  

4.2. Kool kinnitab 7. klassi vastuvõetud õpilased ARNO keskkonnas 20. juuniks. 

4.8.  Kool võib vajadusel vabal kohal (2. – 9. klass) õppida soovijate teadmisete ja oskuste hindamiseks 

korraldada teste eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles ning vestluse õppejuhiga. Seniste 

õpitulemuste (sh hoolsus ja käitumine), sooritatud testide ja vestluse  tulemusel määratakse 

õpilasele võimetekohane klass ja/või tasemerühm. 

 
 

4. Põhiharidust omandava õpilase üleminek teise kooli 

 

5.1. Õpilase ühest koolist teise üleminekuks esitab lapsevanem või eestkostja taotluse ARNO 

keskkonnas. 
5.2. Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast 

                                                      
1 Alates 01.09.2021 nimetatakse Tabasalu Ühisgümnaasium ümber Tabasalu Kooliks. Alus Tabasalu Ühisgümnaasiumi (alates 

01.09.21 Tabasalu Kooli) põhimäärus. Harku Vallavolikogu 29.06.2017 määrus nr 25. 
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väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist. Õpilane jätkab uues koolis 

õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud. 

5.3. Põhiharidust omandava õpilase üleminekut teise kooli reguleerib haridus- ja teadusministeeriumi 

19.08.2010.a määrus nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist 

väljaarvamise kord”. 

 
 

5. Andmete esitamine kooli vastu võtmiseks 

 
6.1. 1. klassi astuja lapsevanem või eestkostja esitab haridusasutuste haldussüsteemi ARNO kaudu: 

6.1.1 sisseastuja isikut tõendav dokument; 

6.1.2 võimalusel koolivalmiduskaart; 

6.2. 2.-9.- klassi astuja lapsevanem või eestkostja esitab haridusasutuste haldussüsteemi ARNO kaudu: 

6.2.1  sisseastuja isikut tõendav dokument; 

6.2.2 väljavõte õpilasraamatust; 

6.2.3 klassitunnistus; 

6.2.4 tervisekaart, kui terviseandmed ei ole kantud elektroonsesse registrisse. 

6.3. Kooli vastu võetud õpilase vanem või eestkostja tellib kooli kodulehe kaudu õpilaspileti ja laeb üles 

nõuetekohase foto. 

6. Õpilase kooli nimekirjast väljaarvamine 

 

7.1.Õpilase kooli nimekirjast väljaarvamine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-is 28 ja 

haridus- ja teadusministeeriumi 19.08.2010.a määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise 

üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” sätestatud korras. 


