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a) Probleem: Linnavalitsuse 2011.a. määrus nr 5 on liialt kinni 
koolipiirkondades, samastades need elukohajärgse põ hikooli määramise 
ainukriteeriumina (PGS ei määratle elukohajärgse põ hikoolina vaid 
lähimat kooli, oluline on ka varasem õe-venna kooli  määratlus jms 
kriteeriumid). Teatavatel juhtudel võib tekkida hil istest 
elukohavahetustest ootamatu ületäitumine ja lisakla sside avamine võib 
olla probleemne. 
 
Lahendus: Anda haridusosakonnale kaalutlusõigus mää rata erandlik 
elukohajärgne põhikool (analoogselt nimetatud määru se § 1 lg 4) ja 
sõnastada määruse § 1 uus lõige 5: 
§ 1 lg 5: "Haridusosakonnal on õigus määrata korral dusega lapsele 
erandlik elukohajärgne põhikool, kui ebaharilikel a sjaoludel (nt 
elukohamuutused, taotluste hiline esitamine vms) te kiks kavandatud 
klassikomplektide ületäituvus käesoleva määrusega t avapäraselt 
määratavas koolis." 
 
 
b) Probleem: Linnavolikogu 2011.a. määrus nr 32 § 5  lg 1 määratleb 
taotluse esitamise aja üldjuhul kuni 20. augustini.  See aeg ei ole 
mõistlik ja jätab koolid kauaks ebamäärasesse seisu . 
 
Lahendus: Analoogselt PGS § 7 lg 5 sätestatud tähta jaga võiks ka 
linnavolikogu määruse § 5 lg 1 anda soovitusliku tä htaja esitada taotlus 
üldjuhul 1. maiks (hilisem taotluse esitamine võib tähendada seda, et 
haridusosakond saab langetada kaalutlusotsuse ka mu u erandliku 
elukohajärgse põhikooli määramiseks). 
 
 
c) Probleem: Annelinna ühispiirkonnas tekkis konfli kt, kuna Kivilinna 
Gümnaasiumisse vastuvõtt ei andnud eelist õdedele-v endadele. 
 
Lahendus: Linnavalitsuse 2011.a. määruse nr 5 § 1 l g 2 viimane lause 
asendatakse (juhul kui haridusosakonna kaalutlusõig us on juba avatud 
lõikes 5): 
"Seejuures on kuni 1. maini reserveeritud mingi hul k õppekohti samas 
põhikoolis õppivate laste õdedele ja vendadele." 
 
----------- 
 
Lisaks võiks kaaluda "erandliku elukohajärgse põhik ooli" nimetamist ka 
linnavolikogu 2011.a. määruses nr 32 § 2 lg 5, lisa des selle lõppu: 
"...või määrab mõnele õpilasele erandliku elukohajä rgse põhikooli." 
 



 
Kalle Kulbok 
518 4415 
 
PS. Mis puutub IT-lahendustesse, siis eKool ei pruu gi olla parim partner 
ja Tallinna Haridusameti mudel ei pea olema kinnisi lmi järgitav. Igal 
juhul tuleks enne selgeks teha, mis on võimalikud p robleemid ja kuidas 
neid lahendada ning alles siis otsida neid lahendav aid IT-keskkondi. 
 
 
 
 

 


