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Koolikohustus 
Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1.oktoobriks saab seitsmeaastaseks. 

 

Õpilane on koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. 

 

Vanem võib tulenevalt lapse tervislikust seisundist taotleda Rajaleidja keskuse nõustamiskomisjonilt 

koolikohustuse edasilükkamist ühe õppeaasta võrra.  

 

Koolikohustuse täitmine 
Koolikohustuse täitmiseks loetakse õppetöös osalemist vastavalt õpilasele koolis ettenähtud 

päevakavale ja õppekorraldusele. 

 

Koolikohustuse täitmise kohta peab arvestust kool koostöös Haapsalu linnavalitsusega. 

 

Vanemad on kohustatud looma koolikohustuslikule õpilasele kodus soodsad tingimused õppimiseks 

ning tagama koolikohustuse täitmise vastavalt õpilasele koolis ettenähtud päevakavale ja 

õppekorraldusele. 

 

Õppetöölt puudumine 
Ettenähtud päevakava ja õppekorralduse täitmata jätmine loetakse õppetöölt puudumiseks. 

 

Mõjuvate põhjustega õppetöölt puudumine 
Koolikohustuslikule õpilasele ettenähtud päevakava täitmata jätmine (edaspidi õppetöölt puudumine) 

on lubatud selle täitmist takistavate mõjuvate põhjuste esinemisel. 

 

Mõjuvaks põhjuseks loetakse: 

1) õpilase haigestumine; 

2) läbimatu koolitee või halb ilm, kui õpilase tervis võib seeläbi kahjustatud saada; 

3) perekondlikud põhjused; 

4) kooli juhtkonna, klassijuhataja ja erandkorras aineõpetaja luba.  

 

Puudumisest teavitamise kord 
Vanem teavitab klassijuhatajat õppetöölt puudumise põhjustest õppetöölt puudumise esimesel päeval.   

 

Kui vanem seda teinud ei ole, teavitab klassijuhataja järgmisel õppepäeval õpilase õppetöölt 

puudumisest vanemat. 

Vanem esitab koolile hiljemalt kolmandal tööpäeval peale puudumist vanema kirjaliku teatise või  

haigestumise korral arstitõendi, milles on ära toodud õppetöölt puudumise põhjused ja kestus. 
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Kool teavitab õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust õpilase õppetöölt puudumisest juhul,  

 kui klassijuhataja ei saa kontakti õpilase või vanemaga ja puudumise väljaselgitamine ei ole 

võimalik; 

 kui õpilasel on täheldatud põhjendamata puudumisi ning kooli poolt rakendatud meetmed ei 

ole andnud tulemusi. 

 
Põhjendamata puudumine 
Juhul, kui koolikohustuslik õpilane on õppetöölt puudunud põhjusel, mida ei loeta mõjuvaks 

põhjuseks või vanem ei ole klassijuhatajat teavitanud õppetöölt puudumise põhjustest, loetakse see 

põhjendamata puudumiseks. 

 

Koolikohustuse mittetäitjaks loetakse koolikohustuslik õpilane kolmel juhul: 

1) kui ta ei ole kantud ühegi kooli õpilaste nimekirja; 

2) koolikohustuslik õpilane on õppetöölt puudunud enam kui 20% tundidest ühe õppeveerandi 

jooksul; 

3) koolikohustuslikku õpilast ei ole õppetöölt põhjendamata puudumiste tõttu võimalik kolmes 

või enamas õppeaines hinnata veerandihindega kahel järjestikusel õppeveerandil. 

 

Puudumiste arvestamine käitumishinde panemisel 
Põhjuseta puudunud õpilasel alandatakse üldjuhul käitumishinnet alates ühest põhjuseta puudutud 

tunnist.  

Käitumishinne alandatakse üldjuhul mitterahuldavaks alates ühest põhjuseta puudutud koolipäevast 

või 5-st põhjuseta puudutud tunnist. Klassitunnistusele tehakse vastav märge ja kirjutatakse 

märkustesse mitterahuldava käitumishinde põhjus. 

 
Põhjendamata puudumise korral ja koolikohustuse mittetäitmise korral 

rakendatavad meetmed: 
1) klassijuhataja selgitab välja puudumise põhjuse, vajadusel koostöös kohaliku omavalitsusega; 

2) klassijuhataja vestleb õpilasega -  alates ühest põhjendamata puudutud tunnist; 

3) klassijuhataja vestleb lapsevanemaga (s.t kutsub lapsevanema kooli vestlusele)  - üldjuhul 

alates 5 põhjuseta puudutud tunnist; 

4) õpilane kutsutakse vestlusele kooli tugikomisjoni (vanemale saadetakse kirjalik kutse) - 

üldjuhul alates 10 põhjuseta puudutud tunnist; 

5) kool teeb ettepaneku (korduva põhjendamata puudumise korral) kutsuda õpilane koos 

lapsevanemaga omavalitsusse vestlusele; 

6) kool teeb ettepaneku omavalitsusele suunata õpilane alaealiste komisjoni. 

 

Käitumishinne 
Põhjuseta puudunud õpilasel alandatakse üldjuhul käitumishinnet alates ühest põhjuseta puudutud 

tunnist.  

Käitumishinne alandatakse üldjuhul mitterahuldavaks alates ühest põhjuseta puudutud koolipäevast 

või 5-st põhjuseta puudutud tunnist. Klassitunnistusele tehakse vastav märge ja kirjutatakse 

märkustesse mitterahuldava käitumishinde põhjus. 
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