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KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI ÕPPENÕUKOGU OTSUS 2 

 
Otsus on vastu võetud õppenõukogu 06.12.2021.a. koosolekul, protokoll nr 1-6/1 

 

Kohtla-Järve                                                                                                         06.12.2021.a    

 

 

Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine 

 

 

1. Otsuse faktiline alus 

Vastavalt haridus- ja teadusministri 28. veebruari 2018. a määruse nr 6 „Koduõppe ja haiglaõppe 

tingimused ja kord“ § 5 lõikele 1 võib põhiharidust omandavat õpilast õpetada koduõppes vanema 

taotlusel. Sama määruse § 5 lõike 4 kohaselt teeb otsuse vanema taotluse alusel koduõppe 

rakendamise kohta kooli õppenõukogu. Vanema taotlusel toimuvat koduõpet korraldab ja 

finantseerib vanem, kes vastutab ka õpitulemuste saavutamise eest ning kool võimaldab õpilasel 

kasutada tasuta vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid 

ja töölehti (§ 6 lõige 1). Määruse § 6 lõike 2 kohaselt koostab koduõpet läbiviiv isik vanema 

taotlusel koduõppel õppivale õpilasele koostöös kooliga kooli õppekavast lähtudes individuaalse 

õppekava. Määruse § 7 lõike 1 kohaselt määratakse vanema taotlusel koduõppel õppiva õpilase 

hindamise korraldus individuaalses õppekavas, arvestades seejuures riiklikus õppekavas 

hindamisele sätestatud nõudeid. Samuti määratakse individuaalses õppekavas kindlaks õpetajad, 

kes kooli poolt kontrollivad õpitulemuste omandamist (§ 6 lõige 2). Õpilase N. K. vanem N. B. 

esitas taotluse õpilase õpetamiseks koduõppes kooli direktorile 17.11.2021.a, kus ta näitas ära 

õpilase koduõppele viimise põhjused ning andmed isiku kohta, kes hakkab last õpetama.  Kooli 

direktor esitas taotluse koos õppenõukogu otsuse eelnõuga õppenõukogule vanema taotlusel 

õpilasele koduõppe rakendamise otsustamiseks. Vanema taotluse rahuldamisel, tuleb 10 

õppepäeva jooksul koostada õpilasele kooli õppekavast lähtuvalt individuaalne õppekava. 

Koolipoolne vastutav isik individuaalse õppekava koostamisel määratakse direktori käskkirjaga. 

 

2. Otsuse õiguslik alus 
Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja 

töökord“ § 3 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase koduõppe rakendamise vanema 

taotlusel. 

Haridus- ja teadusministri 28. veebruari 2018. a määruse nr 6 „Koduõppe ja haiglaõppe tingimused 

ja kord“ § 5 lõige 4, mille kohaselt otsuse vanema taotluse alusel koduõppe rakendamise kohta 

teeb kooli õppenõukogu. 

 

3. Otsuse resolutsioon 

Rakendada vanema taotluse alusel õpilasele N. K. koduõpe.  

 

4. Otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja 

Otsuse täitmise tähtaeg: 06. detsember 2021.a.  

Otsuse täitmise vastutaja: õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova. 

 

5. Otsuse teatavakstegemine 

Õppenõukogu otsus tehakse adressaadile teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval. 
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6. Otsuse jõustumine 

Õppenõukogu otsus jõustub selle teatavakstegemisega. 

 

7. Vaidlustamisviide 

1. Õppenõukogu otsusega mittenõustumisel on õpilasel, vanemal või õppenõukogu liikmel õigus 

pöörduda kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse 

õiguspärasuse kontrollimiseks.  

2. Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on kooli direktoril õigus pöörduda viie tööpäeva 

jooksul arvates koosoleku toimumisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava 

asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks ning peatada oma käskkirjaga otsuse täitmine 

kuni järelevalvet teostavalt asutuselt vastuse saamiseni.  

 

 

 

 

Svetlana Vladimirova  

Õppenõukogu esimees 
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