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Kooli vastuvõtu ja koolist väljaarvamise kord

1. Üldsätted

Aruküla Vaba Waldorfkooli vastuvõtu kord ja tingimused kehtestatakse 

Erakooliseaduse § 12 lõige 1 ja  Haridus ja teadusministri 19.augusti 2010.a. 

määruse nr. 43 § 2, mis kehtestati Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 4 

alusel.

2. Kooli vastuvõtmine

2.1. Kooli vastuvõtmine toimub lapsevanema avalduse alusel (vorm kooli kodulehel), 

millele järgneb kokkulepitud ajal vestlus lapse, lapsevanema ja õpetaja(te)ga, 

tegemaks kindlaks lapse kooliküpsus.

2.2. Lapse kooli vastuvõtmise / mitte võtmise otsuse teeb õpetajate kolleegium ja 

kinnitab Kooli juhataja. 

2.3. Lapse kooli tulles sõlmib lapsevanem Aruküla Vabakooli Seltsiga (AVS) 

õppelepingu, millega loetakse laps kooli vastuvõetuks.  Õppelepingu sõlmimisega 

sätestatakse AVS ja lapsevanema õigused ning kohustused õpilase koolis õppimise 

ajal. Lepingu jõustudes on lapsevanem Aruküla Vabakooli Seltsi liige.

2.4. Aruküla Vaba Waldorfkooli I klassi õpilaseks saab kandideerida laps, kes saab 

seitsmeaastaseks jooksva aasta 1-seks oktoobriks. Nimetatust noorem laps saab 

kandideerida kooli esimese klassi õpilaseks üksnes õpetajate kolleegiumi nõusolekul.

2.5. Õpilase kandideerimiseks kooli esitab lapsevanem järgmised dokumendid:

1) kirjaliku avalduse;

2) lapse sünnitunnistuse;

3) oma isikut tõendava dokumendi;

4) lapse tervisekaardi;



5) kaks fotot 3x4 cm.

2.6. II – IX klassi tulijal tuleb esitada ka väljavõte õpilasraamatust ja tunnistus.

3. Koolist välja arvamine ja sellega õppelepingu lõpetamine

3.1.  Õpilane arvatakse koolist välja, kui: 

1) lapsevanem esitab selleks avalduse, informeerides sellest kooli ette üks (1) 

kuu;

2) laps on asunud haridust omandama mõnes teises õppeasutuses;

3) koolis ei viida õpinguid läbi klassis, kus laps peaks õpinguid jätkama;

4) kooli lõpetamisel;

5) õpilase surma korral;

6) lapsevanem ei täida Aruküla Vabakooli Seltsi ees poolte vahelise 

õppelepinguga võetud rahalisi kohustusi kuue (6) kuu jooksul.

3.2  Õpetajate Kolleegiumil on õigus motiveeritud pedagoogilistel kaalutlustel 

kooliõpilane koolist välja arvata, teatades sellest lapsevanemale ette vähemalt kaks 

(2) nädalat, juhul kui eelnevalt on õpilase suhtes kasutusele võetud muid 

mõjutusvahendeid ja probleemidest on teavitatud õpilase vanemaid või eeskostjaid.

 

 


