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Õppest puudumisest teavitamise kord Aravete Keskkoolis.
Alus: Põhikooli-ja gümnaasiumiseadus §35 ja §36

1. Õppest puudumine on lubatud üksnes alljärgnevatel põhjustel:
1.1 õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine
1.2 läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud sh ilmastikutingimused
1.3 olulised perekondlikud põhjused
1.4. kooli esindamine üritustel, konkursil või võistlusel osalemine
1.5 puudumine direktori loal
1.6. lapsevanema taotlus
2. Õpilaste puudumise aineolümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel... osalemise tõttu
kooskõlastab õpilasi juhendav õpetaja eelnevalt aineõpetajatega ja klassijuhatajatega.
3. Kooliväliste organisatsioonide esindamiseks üritustel, võistlustel, konkurssidel... esitab
esindamise korraldaja vähemalt 3 tööpäeva enne esindamise toimumist kooli direktori nimele
allkirjastatud avalduse õpilase vabastamiseks õppetööst.
3.1. Puudumise vajaduse tekkimisel seoses õpilase isiklike vajadustega (näiteks osavõtt mingist
üritusest, huvireisist...) taotleb lapsevanem klassijuhatajalt luba õpilase puudumiseks kas
eKooli, e-maili või telefoni teel.
3.2. Klassijuhataja annab õpilasele koolis kehtestatud vormi “Aineõpetaja luba õpilase
puudumiseks õppetundidest“
3.3. Õpilane on kohustatud küsima luba puudumiseks igalt aineõpetajalt. Aineõpetaja tõendab
oma allkirjaga, et ta on nõus õpilase puudumisega. Õpilane tõendab allkirjastatud loa põhjal nii
klassijuhatajale kui ka korraldajale, et tal on võimalik õppetundide ajal üritusest osa võtta ja
esitab siis nimetatud loa klassijuhatajale.
3.4. Lapsevanem, kelle taotlusel õpilane puudub, vastutab oma lapse õpitulemuste saavutamise
eest.
4. Enne õppepäeva lõppu õppetöölt puudumise vajaduse tekkimisel küsib õpilane luba igalt
aine- õpetajalt eraldi ning teavitab sellest ka klassijuhatajat.
5. Kool peab õppest puudumiste üle arvestust ning teeb kokkuvõtte vähemalt üks kord trimestri
või õppekursuse jooksul ja teavitab sellest vanemat.
6. Üks kord trimestri jooksul teavitab kool vanemaid, saates neile õppest puudumiste
kokkuvõtte. Kokkuvõttega saab vanem tutvuda eKooli vahendusel. Kui vanemal ei ole
võimalik saada teavet eKooli vahendusel, siis saab ta koolile esitatud teabenõude alusel teavet
puudumiste kohta eKooli väljavõttena. Vanemale saadetakse teave postiga, kui vanemaga ei
ole kokku lepitud teisiti.
7. Koolikohustusliku õpilase vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval
õpilase klassijuhatajat õppest puudumisest ja selle põhjustest eKooli kaudu. Kui vanem ei ole
kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel

õppepäeval, kasutades vanema poolt koolile esitatud kontaktandmeid. Hiljemalt ülejärgmisel
õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem kooli puudumise kestusest
eKooli kaudu. Kui vanemal eKooli ligipääs puudub, siis teavitab vanem kooli kooli e-kirja
saatmise kaudu, helistades kooli või saates koolile vastavasisulise teatise.
Kui õppest puudumise kolmandal päeval ei ole klassijuhatajat teavitatud puudumise põhjusest,
informeerib klassijuhataja sotsiaalpedagoogi, kes võtab ühendust valla lastekaitsespetsialistiga.
8. Gümnaasiumi õpilane või tema vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel
õppepäeval kooli õppest puudumisest ja võimaluse korral puudumise kestvuse eKooli kaudu.
Kui õpilasel või vanemal ligipääs eKoolile puudub, siis teavitab vanem kooli e-kirja saatmise
kaudu, helistades kooli või saates koolile vastavasisulise teatise paberil.
9. Koolil on õigus pöörduda õpilase elukohajärgse omavalitsuse poole, kui
9.1. lapsevanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise
põhjust välja selgitada
9.2 klassijuhatajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on
esitatud ebaõigeid andmeid ja lapsevanem keeldub andmast õpilase puudumisest täiendavaid
selgitusi
10. Koolikohustuse mittetäitmise korral rakendatakse õpilase suhtes üht või mitut järgmist
mõjutusmeedet:
10.1. hilinemiste korral teavitatakse sellest vanemat e-kooli kaudu (märkega „+“);
10.2. põhjuseta puudumise korral teavitatakse sellest vanemat e-koolis (märkega „p“);
10.3. korduvate hilinemiste või põhjuseta puudumiste korral teavitab klassijuhataja sellest
HEV koordinaatorit ja direktor määrab õpilasele mõjutusmeetme vastavalt asjaoludele lähtuvalt
kooli „ Õpilaste tunnustamise ja mõjutamise korrale“
11. põhjuseta puudutud tunnid, hilinemised ja direktori käskkirjaga tehtud noomitus märgitakse
õpilase klassitunnistusele.
12. Andmed koolikohustuslike õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul ( 7 nädalat)
õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse hariduse
infosüsteemi õpilaste alamregistrisse

