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Õpilase Erakooli Garant koolist väljaarvamisel on aluseks erakooliseaduse § 12, põhikooli- 

ja gümnaasiumiseaduse § 28, põhikiri, kodukord, koostöölepingu tingimused  

 

§ 1 Üldsätted 

(1) Käesolev kord sätestab Garant Erakooli (edaspidi Kool) õpilaste koolist väljaarvamise. 

(2) Kool avalikustab korra kooli veebilehel.  

(3) Kooli nõukogu võib korda muuta, kui see on vajalik seaduse või muu õigusakti tõttu. 

 

§ 2 Õpilase koolist väljaarvamine 

(1) Õpilane arvatakse koolist välja: 

  1) kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on koolile esitanud sellekohase 

taotluse; 

  2) kui õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis või välisriigi 

õppeasutuses ja talle ei rakendata välisriigis õppimise ajal käesoleva paragrahvi lõiget 2; 

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

  4) kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt 

kodukorda; 

  5) õpilane ei ole õppetöös osalenud vähemalt 50% õppetundidest, välja arvatud juhul, kui ta 

on puudunud haiguse tõttu või muul mõjuval põhjusel. See põhjus peab olema kirjalikult 

tõendatud (näiteks arstitõendiga);  

  6) kui õpilane ei täida nominaalse õppeaja jooksul klassi või kooli lõpetamise tingimusi ja 

tema õppeaega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud; 

  7) kui õpilasele on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või 

enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja «nõrgad» või «puudulikud»; 

  8) kui õpilane mittestatsionaarses õppes õppides ei ole viie järjestikuse õppenädala jooksul 

õppetööle ilmunud; 

  9) kui õpilane on täitnud põhikooli või gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja talle on 

väljastatud lõputunnistus; 

10) vanem ei ole kooli informeerinud kõigist õpilasega seonduvatest olulistest asjaoludest, 

mis ei lase koolil, õpilasel või vanemal hariduslepingut täita;  
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11) õppeperioodi käigus ilmnevad uued lepingu täitmist takistavad asjaolud (näiteks 

hariduslikud erivajadused);  

12) õpilase surma korral. 

(2) Kool võib õpilase koolist välja arvata haridudlepingu olulise rikkumise korral, kui  

1) õpilane kahjustab kooli mainet; 

2) õppemaks või lisateenus jääb tasumata;  

3) õpilane on saanud õppeaasta jooksul kolm kirjalikku noomitust;  

4) õpilane tuleb kooli narko- ja/või alkoholijoobes;  

5) õpilase suhtes rakendatud mõjutusmeetmed ei anna tulemust. 

(3) Põhiharidust omandavat õpilast, kes ajutiselt omandab välisriigi õppeasutuses sama 

taseme haridust, ei arvata nominaalse õppeaja jooksul kooli õpilaste nimekirjast välja, kui 

talle rakendatakse välisriigis õppimise ajal vanema taotlusel koduõpet. Üldkeskharidust 

omandavat õpilast, kes ajutiselt omandab välisriigi õppeasutuses sama taseme haridust, ei 

arvata nominaalse õppeaja jooksul kooli õpilaste nimekirjast välja, kui ta jätkab välisriigis 

õppimise ajal õppimist eksternina. 

 

(4) Enne kooli lõpetamist õpilase koolist väljaarvamisel väljastab kool lapsevanemale 

vastava taotluse alusel: 

1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust; 

2) tervisekaart; 

3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta kohta, kui 

õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu; 

4) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe 

jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja 

õppeveerandi kestel. 

 

(5) Õpilase koolist väljaarvamisel seoses kooli lõpetamisega väljastab kool õpilasele 

lõputunnistuse ning lapsevanema taotlusel õpilase tervisekaart. 
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§ 3 Õpilaste üle arvestuse pidamine koolist väljaarvamisel.  

 

(1) Koolikohustusliku õpilase kooli nimekirjast väljaarvamisel märgitakse ta EHIS-es koolist 

lahkunuks põhjusega «Teise kooli üleminek (ootel)». Kui viie tööpäeva jooksul alates EHIS-

es õpilase koolist väljaarvamisest ei ole EHIS-es tehtud märget õpilase õppima asumise 

kohta, teavitatakse sellest EHISe kaudu õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. 

Valla- või linnavalitsus rakendab abinõusid õpilase mujal õppima asumise väljaselgitamiseks 

ja vajadusel koolikohustuse täitmise tagamiseks. 

 

(2) Õpilase teise riiki elama ja õppima asumisel, arvatakse õpilane kooli õpilaste nimekirjast 

välja, õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema vastava kirjaliku taotluse või 

välisriigi õppeasutuse, kuhu õpilane õppima asus, kirjaliku teatise alusel ning EHIS-esse 

tehakse märge «lahkus välismaale». 

 

§ 4 Väljaarvamise otsusega mittenõustumine.  

(1) Õpilase seaduslikul esindajal on õigus otsusega mittenõustumisel esitada vaie kooli 

direktorile 30 päeva jooksul alates päevast, millal õpilase seaduslik esindaja vaidlustatavast 

haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama. 

 

(2) Vaide esitamine ja läbivaatamine toimub Haldusmenetluse seaduse alusel. 
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