
 

MEELESPEA  LASTEVANEMATELE!   

   

 

Väljavõte „Põhikooli ja gümnaasiumiseadusest“ 
 

 

2. peatükk    KOOLIKOHUSTUSE TÄITMISE TAGAMINE  

 

§ 11   Vanema kohustused koolikohustuse täitmise tagamisel 

 
(1)  Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas: 

 looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes 

osalemise eeldused 

 esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest 

 tutvuma koolielu reguleerivate aktidega 

 tegema koostööd kooliga käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides 

sätestatud tingimustel ja korras 

 kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne valla- või linnavalitsus 

 pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole 

 taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalit-suselt 

õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist. 

 

(2)  Kui vanem ei täida käesoleva paragrahvi lõikes (1) sätestatud kohustusi, on valla- või 

linnavalitsus kohustatud kasutusele võtma vajalikud meetmed lapse õiguste kaitsmiseks. 

 

 

 

§ 36   Koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest teavitamine 
 

(1) Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest 

puudumisest ja selle põhjustest. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab 

kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast 

puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem kooli puudumise kestusest. 

 

(2) Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on 

esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda 

õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise 

puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks. 

 

(3) Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust 

välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase 

elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Sellisel juhul on valla- või linnavalitsus kohustatud 

korraldama meetmete rakendamise puudumise põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse 

täitmise tagamiseks. 

 

(4) Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud 

enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste, üliõpilaste ning 

arst-residentide alamregistrisse. 

 



 

Väljavõte Aravete Keskkooli „Kodukorrast“ 

 

V   ÕPILASE PUUDUMINE ÕPPETUNDIDEST  

 

1.   Õppest puudumine on lubatud üksnes alljärgnevatel põhjustel: 

         -  õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine 

           -  läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud sh ilmastikutingimused  

                  -  olulised perekondlikud põhjused  

         -  kooli esindamine üritustel, konkurssidel või võistlustel 

         -  puudumine direktori loal 

         -  puudumine lapsevanema taotlusega. 

 

2.  Õpilaste puudumise aineolümpiaadidel,  võistlustel, konkurssidel...   osalemise tõttu kooskõlas- 

tab õpilasi juhendav õpetaja  eelnevalt aineõpetajatega  ja klassijuhatajatega. 

 

Õpilaste nimekirja, kes esindavad  kooli ainealasel üritusel õppetundide ajal, paneb õpilaste juhen- 

daja õpetaja õpetajate toa teadete tahvlile vähemalt päev enne üritust. Aineõpetajad ei pea õppe- 

tundidest ära lubama õpilasi, kellel on aine omandamisega raskusi või mitterahuldav õppeedukus. 

3.    

4.  Loa õppetundidest puudumiseks lähtuvalt õpilase isiklikest huvidest  (perekondlikud sünd-

mused, osavõtt mingist üritusest, huvireis...) taotleb lapsevanem klassijuhatajalt kas eKooli kaudu, 

e-mailiga  või telefoni teel.   

       

Kui õpilane puudub lähtuvalt isiklikest huvidest rohkem kui üks päev, annab kassijuhataja õpila- 

sele koolis kehtestatud vormi  “Aineõpetaja luba õpilase puudumiseks õppetundidest“. 

 

Õpilane on kohustatud küsima luba puudumiseks igalt aineõpetajalt.  Aineõpetaja tõendab oma  

allkirjaga, et ta on nõus õpilase puudumisega, kuid ei vastuta puudutud ainetundides saavutamata 

jäänud õpitulemuste eest.  Õpilane tõendab  allkirjastatud loa põhjal nii klassijuhatajale kui ka üri- 

tuse  korraldajale, et tal on võimalik õppetundide ajal  üritusest  osa võtta  ja esitab siis nimetatud 

loa klassijuhatajale. 

 

5.   Enne õppepäeva lõppu õppetöölt puudumise vajaduse tekkimisel küsib õpilane luba igalt 

aineõpetajalt eraldi ning teavitab sellest ka klassijuhatajat. 

 

Üldjuhul informeerib õpilane aineõpetajat ja klassijuhatajat  oma puudumisest ette. Kui see või-

malus puudub, selgitab õpilane oma puudumise põhjust järgneva ainetunni eel. 

 

6.   Puudumine õppetundidest ei vabasta õpilasi õppematerjali omandamisest ja puudutud tunnis 

antud õppeülesannete täitmisest. 

 

7.   Pikemaajalise puudumise korral on õpilasel õigus õpetaja abile vajaliku õppematerjali järe-

leõppimisel ja õpetajal kohustus õpilast aidata. Vastava õppematerjali järeleõppimise ja järele-

vastamise aeg määratakse õpilase ja õpetaja omavahelisel kokkuleppel. 

 

8.   Õpilane, kes puudub koolist kolm või enam päeva, esitab puudumise kohta arstitõendi. 

 

9.   Põhjuseta  puudumise korral  rakendab kool seadustega ettenähtud mõjutusmeetmeid. Põhjuseta 

puudumine mõjutab õpilase käitumise ja hoolsuse hinnet. 


