Õpilase Juurikaru Põhikooli vastuvõtmise tingimused ja kord

Juurikaru Põhikool võtab õpilaseks vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud
(vanuses 7 – 17 eluaastat), kellele see on elukohajärgne kool. Kui koolis on vabu õppekohti, võetakse
lapsevanema soovil vastu ka väljaspool Vändra valda elavaid koolikohustuslikke isikuid.
Lapse kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem määratud vormis taotluse (lisa 1, lisa 2), millele lisab:
•
•
•
•
•

lapse sünnitunnistuse või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
haridust tõendava dokumendi – klassitunnistuse (välja arvatud I klassi astujad);
väljavõtte eelmise kooli õpilasraamatust (välja arvatud I klassi astujad);
koolivalmiduskaardi (I klassi astujad).

Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb kooli direktor, arvestades käesolevas dokumendis
sätestatut.

Lisa 1
AVALDUS 1. KLASSI ASTUMISEKS

Palun minu laps vastu võtta Juurikaru Põhikooli ja väljastada Juurikaru Põhikooli õpilaspilet. Õpilane
on tutvunud kooli kodukorraga (www.juurikaru.edu.ee -> Dokumendid) ja nõustub seda täitma.
Kooli astumise kuupäev (pp.kk.aaaa)

ÕPILASE ANDMED (täida trükitähtedega, kirjuta – kui puudub)
Perekonnanimi, eesnimi
Isikukood
Rahvus
Kodune keel
Elukoht
(täpne aadress, sh postiindeks)
Kust asub õppima
(lasteaia nimetus või kodunt)
Koolibuss
(peatuse nimetus, kust õpilane tuleb bussile)

VANEMATE/EESTKOSTJA ANDMED (täida trükitähtedega, kirjuta – kui puudub, eestkostja on
vanemateta jäänud lapse kasvataja)
Isa perekonnanimi, eesnimi
Isa telefon, e-post

Isa postiaadress
Ema perekonnanimi, eesnimi
Ema telefon, e-post
Ema postiaadress
Eestkostja perekonnanimi, eesnimi
Eestkostja telefon, e-post
Eestkostja postiaadress

Olen nõus, et minu lapse käitumise (sh hoolsuse) kohta antakse mulle tagasisidet:
Kirjuta e-kooli vahendusel või paberkandjal

Õpilast puuduvat informatsiooni edastatakse:
Kirjuta ema, isa, eestkostja ja/või lapse
esindaja perekonnanimi, eesnimi, telefon, epost

NÕUSOLEK LAPSE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS
………………………………. üritustel (kontserdid, võistlused, tunnid jne) võib last pildistada ja tema nime
ning saavutusi (sportlikud tulemused, autahvel jne) meedias (internet, ajakirjandus, trükised jne) ja
kooli kroonikas avalikustada.
Kirjuta olen nõus või ei ole nõus

AVALDUSEGA KOOS ESITATUD LISAD (kirjuta X, digitaalsel allkirjastamisel peavad lisad olema selgelt
nimetatud ja asuma avaldusega samas konteineris)

Lisa 1. Avalduse esitaja isikut tõendava dokumendi koopia
Lisa 2. Digitaalne dokumendifoto (saata aadressile ………………………….)
Lisa 3. Lapse dokumendi koopia

Kuupäev (pp.kk.aaaa)
Lapsevanema/eestkostja perekonnanimi,
eesnimi
Allkiri (kirjuta allkirjastatud digitaalselt, kui
kasutad digiallkirja)

Lisa 2
AVALDUS 2.-9. KLASSI ASTUMISEKS

Palun minu laps vastu võtta Juurikaru Põhikooli ja väljastada Juurikaru Põhikooli õpilaspilet. Õpilane
on tutvunud kooli kodukorraga (www.juurikaru.edu.ee -> Dokumendid) ja nõustub seda täitma.
Klass
Kooli astumise kuupäev (pp.kk.aaaa)

ÕPILASE ANDMED (täida trükitähtedega, kirjuta – kui puudub)
Perekonnanimi, eesnimi
Isikukood
Rahvus
Kodune keel
Elukoht
(täpne aadress, sh postiindeks)
Kust asub õppima
(kooli nimetus)
Koolibuss
(peatuse nimetus, kust õpilane tuleb bussile)

VANEMATE/EESTKOSTJA ANDMED (täida trükitähtedega, kirjuta – kui puudub, eestkostja on
vanemateta jäänud lapse kasvataja)
Isa perekonnanimi, eesnimi

Isa telefon, e-post
Isa postiaadress
Ema perekonnanimi, eesnimi
Ema telefon, e-post
Ema postiaadress
Eestkostja perekonnanimi, eesnimi
Eestkostja telefon, e-post
Eestkostja postiaadress

Olen nõus, et minu lapse käitumise (sh hoolsuse) kohta antakse mulle tagasisidet:
Kirjuta e-kooli vahendusel või paberkandjal

Õpilast puuduvat informatsiooni edastatakse:
Kirjuta ema, isa, eestkostja ja/või lapse
esindaja perekonnanimi, eesnimi, telefon, epost

AVALDUSEGA KOOS ESITATUD LISAD (kirjuta X, digitaalsel allkirjastamisel peavad lisad olema selgelt
nimetatud ja asuma avaldusega samas konteineris)
Lisa 1. Avalduse esitaja isikut tõendava dokumendi koopia
Lisa 2. Dokumendifoto õpilaspiletile

x

Lisa 3. Õpilase dokumendi koopia

x

Lisa 4. Väljavõte õpilasraamatust

x

Lisa 5. Klassitunnistuse koopia või elektroonilise koolihaldussüsteemi väljavõte

x

Kuupäev (pp.kk.aaaa)
Lapsevanema/eestkostja perekonnanimi,
eesnimi
Allkiri (kirjuta allkirjastatud digitaalselt, kui
kasutad digiallkirja)

