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Lisa 3  
Koolikohustuse täitmise tagamine 
(väljavõte Põhikooli ja gümnaasiumiseadusest) 

 
§ 11. Lapsevanema kohustused koolikohustuse täitmise tagamisel 
 
(1) Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas:  
1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise 

eeldused;  
2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;  
3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;  
4) tegema koostööd kooliga käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud 

tingimustel ja korras;  
5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne valla- või linnavalitsus;  
6) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;  
7) taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt 

õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist. 

 
(2) Kui vanem ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustusi, on valla- või 

linnavalitsus kohustatud kasutusele võtma vajalikud meetmed lapse õiguste kaitsmiseks. 

 
§ 12. Kooli rakendatavad meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks 
 
(1) Koolikohustuse täitmise tagamiseks kohaldab kool õppest mõjuva põhjuseta puudunud 

õpilase suhtes tulenevalt puudumise põhjustest ühte või mitut käesoleva seaduse § 58 lõikes 3 

sätestatud meetmetest. 

 
(2) Kui kooli rakendatavad meetmed ei avalda mõju või neid ei ole võimalik rakendada põhjusel, et 

kool ei saa õpilase või vanemaga kontakti, pöördub kool järgmiste meetmete rakendamiseks valla- 

või linnavalitsuse poole. 

 
§ 13. Valla või linna rakendatavad meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks 
 
Koolikohustuse täitmise tagamiseks toetab koolikohustusliku isiku elukohajärgne vald või linn 

vastavalt vajadustele ja võimalustele koolikohustuslikku isikut, vanemat ja kooli, luues oma 

pädevuse piires tingimused koolikohustuse täitmiseks, sealhulgas:  
1) korraldab koolikohustuslike isikutega tegelemist, koolikohustuse täitmata jätmise põhjuste 

väljaselgitamist ning meetmete rakendamist koolikohustust mittetäitvate isikute suhtes, määrates 

ametikoha või struktuuriüksuse, mille ülesannete hulka see kuulub;  
2) korraldab võimaluse korral koolitusi vanematele, kelle lapsed ei täida koolikohustust, et 

toetada neid tingimuste loomisel koolikohustuse täitmiseks;  
3) esitab alaealise mõjutusvahendite seaduse kohaselt alaealiste komisjonile taotluse alaealise 

õigusrikkumise asja arutamiseks. 

 


