PANE TÄHELE!

ELUKOHAJÄRGSED PÕHIKOOLID

Z Lapse andmed on rahvastikuregistris ebapiisavad

Z Ilmatsalu Põhikool
(Kooli tee 5, Ilmatsalu alevik, 749 9211, kool@ilmatsalu.ee)
Z Tartu Descartes’i Kool
(Anne 65, Tartu, 746 1800, kool@tdk.ee)
Z Tartu Forseliuse Kool
(Tähe 103, Tartu, 736 1671, 736 1674, kool@tfk.tartu.ee)
Z Tartu Hansa Kool
(Anne 63, Tartu, 746 1739, kool@hansa.tartu.ee)
Z Tartu Karlova Kool
(Lina 2, Tartu, 736 1667, kool@karlova.tartu.ee)
Z Tartu Kesklinna Kool
(Kroonuaia 7, Tartu, 746 1755, kool@kesklk.tartu.ee)
Z Tartu Kivilinna Kool
(Kaunase pst 71, Tartu, 746 1749, pille@kivilinn.tartu.ee)
Z Tartu Mart Reiniku Kool
(Vanemuise 48 ja Riia 25, Tartu, 736 1535, kool@reiniku.edu.ee)
Z Tartu Raatuse Kool
(Raatuse 88a, Tartu, 746 1721, kristi.eelmae@raatuse.tartu.ee)
Z Tartu Tamme Kool
(Tamme pst 24a, Tartu, 746 1730, karmen@tamme.tartu.ee)
Z Tartu Variku Kool
(Aianduse 4, Tartu, 736 1678, kool@variku.tartu.ee)
Z Tartu Veeriku Kool
(Veeriku 41, Tartu, 746 1753, veeriku@veeriku.tartu.ee)

Kui lapse elukoha andmed on rahvastikuregistris Tartu linna
täpsusega, st puudub elukoha aadress, siis ei saa lapsele
määrata elukohajärgset kooli.
Kui vanem teavitab haridusosakonda lapse tegelikust elukohast e-keskkonnas ARNO teatise kaudu või e-posti teel
enne 10. märtsi, määratakse lapsele koos teiste lastega
samaaegselt elukohajärgne kool.
Kui vanem teavitab haridusosakonda lapse tegelikust elukohast pärast 10. märtsi, siis määratakse lapsele elukohajärgseks kooliks elukohale lähim põhikool, kus on veel vabu
kohti.
Lapse elukoha andmeid saab kontrollida kodanikuportaalis
(www.eesti.ee) või Tartu Linnavalitsuse rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistuses (Küüni 5, Tartu, 736 1140).
Z Vanem soovib last varem kooli panna
Kui vanem teavitab enne 10. märtsi haridusosakonda e-keskkonnas ARNO teatise kaudu või e-posti teel soovist panna
laps varem kooli, määratakse lapsele koos teiste lastega
samaaegselt elukohajärgne kool.
Kui vanem teavitab pärast 10. märtsi haridusosakonda soovist panna laps varem kooli, siis määratakse lapsele elukohajärgseks kooliks elukohale lähim põhikool, kus on veel vabu
kohti.
Kui vanem teavitab pärast 1. maid soovist panna laps varem
kooli, ei ole linnal enam kohustust tagada lapsele õppekohta.
Z Laps on saanud õppekoha erakoolis
Erakool informeerib haridusosakonda õppima asuda soovijatest, kellele ta tagab õppekoha. Erakoolis õppekoha saamisel
kaotab laps õiguse õppekohale elukohajärgseks kooliks määratud koolis.
Kui vanem loobub kohast erakoolis, määratakse lapsele
pärast haridusosakonna teavitamist elukohajärgseks kooliks
lähim põhikool, kus on veel vabu kohti.
Z Vanem soovib lapsele õppekohta ülelinnalise vastuvõtuga
koolis
Ülelinnalise vastuvõtuga koolideks on:
Miina Härma Gümnaasium, Tartu Annelinna Gümnaasium,
Tartu Aleksander Puškini Kool ja Tartu Karlova Kooli muusikaklassid.
Ülelinnalise vastuvõtuga koolides toimub vastuvõtt veebruarikuus vastavalt koolide vastuvõtu tingimustele.
Täpsema info leiab kooli kodulehelt.

MIDA MA PEAN TEADMA

ÜLELINNALISE VASTUVÕTUGA
PÕHIKOOLID
Z Miina Härma Gümnaasium
(Tõnissoni 3, Tartu, 736 1920, kool@mhg.tartu.ee)
Z Tartu Annelinna Gümnaasium
(Kaunase pst 68, Tartu, 746 1744, kool@annelinn.tartu.ee)
Z Tartu Aleksander Puškini Kool
(Uus 54, Tartu, 746 1733, apkool@apkool.tartu.ee)
Z Tartu Karlova Kooli muusikaklassid
(Lina 2, Tartu, 736 1667, kool@karlova.tartu.ee)

ÜLELINNALISE VASTUVÕTUGA
PÕHIKOOL HARIDUSLIKE
ERIVAJADUSTEGA ÕPILASTELE
Z Tartu Herbert Masingu Kool
(Vanemuise 33, Tartu, 736 1687, kool@masing.tartu.ee)
Z Tartu Kroonuaia Kool
(Puiestee 62, Tartu, 736 1940, kool@kroonu.tartu.ee)
Z Tartu Maarja Kool
(Puiestee 126, Tartu, 746 1010, maarja@maarja.tartu.ee)

KUI MU LAPS ASTUB
TARTU LINNAS
ESIMESSE KLASSI?
E-keskkond ARNO: www.tartu.ee/arno
Info: www.tartu.ee/pkvastuvott
Tartu Linnavalitsuse haridusosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1422, arno@tartu.ee
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MILLISED ON
ELUKOHAJÄRGSE PÕHIKOOLI
MÄÄRAMISE ÜLDISED ALUSED?

KUIDAS TAOTLEDA
MÄÄRATUD ELUKOHAJÄRGSE
PÕHIKOOLI MUUTMIST?

Tartu linnas tegutsevad munitsipaal-, era- ja riigikoolid. Munitsipaalpõhikoolid (vt tagaküljel) jagunevad:

15. märtsist – 15. aprillini saab vanem e-keskkonna ARNO
vahendusel esitada haridusosakonnale taotluse uue elukohajärgse põhikooli määramiseks.

Z elukohajärgne põhikool,
Z ülelinnalise vastuvõtuga põhikool,
Z ülelinnalise vastuvõtuga põhikool hariduslike erivajadustega õpilastele.
Haridusosakond määrab e-keskkonna ARNO abil lapsele elukohajärgse põhikooli lähtuvalt koolitee pikkusest ja koolihoonete mahutavusest. Aluseks võetakse lapse elukoha andmed
rahvastikuregistris 10. märtsi seisuga.
Lapsele määratud elukohajärgne
15. märtsil ARNO kaudu.

põhikool

avaldatakse

Enne elukohajärgse põhikooli määramist on vanemal võimalik taotleda lapse vastuvõtmist ülelinnalise vastuvõtuga põhikooli. Üldjuhul toimub vastuvõtt ülelinnalise vastuvõtuga põhikooli veebruarikuus ning vastuvõtutaotlusi saab esitada kuni
10. märtsini.

KUIDAS MÄÄRATAKSE LAPSELE
ELUKOHAJÄRGNE PÕHIKOOL?
E-keskkonda ARNO kantakse kõikide kooliminevate laste
andmed rahvastikuregistri alusel 10. märtsi seisuga. Programm
jagab lapsed koolitee pikkuse ja koolihoone mahutavuse alusel
elukohajärgsetesse põhikoolidesse.
Haridusosakond vaatab tulemused üle ning korrigeerib neid
vajadusel. Eelkõige koolitee turvalisemaks muutmiseks ja
lastele võrdse pikkusega koolitee tagamiseks.
15. märtsil tehakse vanemale e-keskkonna ARNO kaudu (www.
tartu.ee/arno) teatavaks lapsele määratud elukohajärgne põhikool.
Vanem saab e-keskkonda siseneda ID-kaardi, mobiil-ID, smart-ID
või pangalingi abil.
Vanemal on võimalik oma lapse kohta saada teavet ka haridusosakonnast (tel 736 1422, arno@tartu.ee).
Alates 15. märtsist võtavad koolid e-keskkonna ARNO kaudu
vastu põhikooli vastuvõtutaotlusi.

E-keskkond ARNO: www.tartu.ee/arno
Info: www.tartu.ee/pkvastuvott

Uue elukohajärgse põhikooli taotlemise põhjused võivad olla
järgmised:
Z sama pere teine laps õpib teises koolis
(v. a ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolis),
Z vanem soovib loobuda saadud kohast ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolis, erakoolis või hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolis,
Z pere on pärast 10. märtsi vahetanud elukohta,
Z vanemal on muid põhjusi, mida ta saab välja tuua.

MILLISED ON OLULISED
KUUPÄEVAD?
Z 10. märts
Ülelinnaliste koolide vastuvõtt on lõppenud.
Z 10. märts
Teostatakse laste automaatne paigutus
põhikoolidesse.
Z 15. märts
Vanematele ja koolidele avalikustatakse
andmed lapsele määratud elukohajärgse
kooli kohta e-keskkonnas ARNO.
Algab koolile vastuvõtu taotluste esitamine.
Algab uue elukohajärgse kooli määramiseks
taotluste esitamine.

Haridusosakond tagab lapsele õppimisvõimaluse õe-vennaga
ühes koolis. Ülejäänud juhtudel lahendatakse taotlused lähtuvalt koolitee pikkusest ja vabadest õppekohtadest, vajadusel ka
taotluse esitamise ajast.

Z 15. aprill

Sama pere teiste lastega seotud taotlused lahendatakse jooksvalt, ülejäänud juhtudel saab vanem lapse uue elukohajärgse
põhikooli teada ajavahemikul 15. aprill – 30. aprill.

Z 30. aprill

KUIDAS SAAB LAST KOOLI PANNA
VÕI LAPSE KOOLI VAHETADA PÄRAST
1. MAID?
1. mail avaldab haridusosakond e-keskkonnas ARNO vabade
õppekohtade arvu esimestes klassides.
Kui lapsele pole elukohajärgset kooli veel määratud või vanem
soovib vahetada lapsele määratud kooli, siis tuleb tal pärast
1. maid esitada e-keskkonnas ARNO väljavalitud koolile vastuvõtutaotlus. Kool rahuldab taotluse, kui on vabu kohti.
Kui kool jätab taotluse rahuldamata, määrab haridusosakond
lapsele elukohajärgse põhikooli.

Lõpeb uue elukohajärgse kooli
määramiseks taotluste vastuvõtmine.

Kõik elukohajärgse kooli muutmiseks
tehtud taotlused on läbi vaadatud.
Vanem peab olema üldjuhul esitanud
vastuvõtu taotluse kooli.
Z 1. mai
Vanemad saavad hakata taotlema
otse koolilt lapse kooli vastuvõtmist
vabale kohale.
Algab koolides taotluste vastuvõtt
vanematelt, kelle laps ei ole
Tartu linna elanik.
Z Hiljemalt 20. juuni
Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli,
kus laps asub täitma koolikohustust.

