
INFO ÕPPEST PUUDUMISE JA PUUDUMISEST TEAVITAMISE KOHTA 

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi peab kool pidama arvestust koolikohustuse täitmise 

kohta. Alljärgnevalt selgitame, mida peavad lapsevanemad ja kool tegema, kui laps 

koolist puudub (Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 35, § 36, Mõniste Kooli kodukord).  

 

Kui laps koolist puudub, siis lapsevanem: 

 Teavitab kooli hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval õpilase õppest 

puudumisest ja selle põhjusest.  

 

 Õpilase puudumist põhjendab arstitõend või lapsevanema tõend.  

 

 Vanem tõendab puudumist kirjalikult või suuliselt.  Tõend võib olla näiteks saadetud e-

koolis lapsevanema kontolt või e-kirjana lapsevanema aadressilt, allkirjastatud selgitus 

õpilaspäevikus, SMSlühisõnum lapsevanema mobiililt, telefonikõne klassijuhatajale. 

 

 Kui õpilane on puudunud koolist haiguse tõttu rohkem kui 2 päeva, siis ta esitab 

arstitõendi. Kui arst tõendit ei väljasta, esitab tõendi lapsevanem. 

 

 Puudumistõend tuleb esitada hiljemalt kolmandal päeval peale puudumist.  

 

 Kui õpilasel on ette teada kodustel põhjustel puudumine, küsib ta õpetajate toast taotluse 

ankeedi, millele aineõpetajad märgivad puudutava päeva õpiülesanded. 

 

 Kui õpilasel on tarvis lahkuda koolist koolipäeva kestel, teavitab ta sellest aineõpetajaid ja 

klassijuhatajat. 

 

 Õppetunnist puudunud õpilasel tuleb materjal iseseisvalt järele õppida. Pikemate 

puudumiste korral lepitakse järeleõppimises õpetajatega kokku. 

 

 

Kui õpilane koolist puudub, siis kool: 

 Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, peab klassijuhataja hiljemalt 

järgmisel õppepäeval ise lapsevanemaga ühendust võtma (puudumisest teavitama). 

 

 Kui klassijuhatajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel 

on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või 

pöörduda vallavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise koolikohustuse 

täitmiseks. 

 

 Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise 

põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt teisel õppest puudumise päeval sellest 

vallavalitsust. Selline kohustus on koolil Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi.  

 



 Puudumised ja hilinemised märgib e-kooli päevikusse iga tunni kohta aineõpetaja. 

Puudumiste põhjused märgib klassijuhataja. 

 

 

Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel.  

Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised: 

 1) õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine; 

 2) läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 

punkti 3 alusel sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest 

puudumine:  

 Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv 

välisõhu temperatuur on: 

 1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis; 

 2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis. 

 

 3) olulised perekondlikud põhjused; 

 4) muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused.   

     Koolil on õigus hinnata, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks.  

  

Kõik puudumised, mille kohta tõend puudub, loetakse põhjuseta puudumisteks. Põhjuseta 

puudumiste korral võtab kool kasutusele järgmised  meetmed: 

 

 Kui õpilane on põhjuseta puudunud 1-3 tundi, siis vestleb klassijuhataja õpilasega. 

 

 Kui õpilane on põhjuseta puudunud 4-7 tundi, siis vestleb klassijuhataja õpilasega ja teeb 

vajadusel koostööd lapsevanemaga. Õpilase käitumishinnet võidakse alandada ühe hinde 

võrra. 

 

 Kui õpilane on põhjuseta puudunud 8-14 tundi, siis kutsutakse lapsevanem koos lapsega 

kooli. Vestluses osalevad klassijuhataja, lapsevanem, õpilane ja kooli juhtkonna esindaja. 

Käitumishinnet võidakse alandada kahe hinde võrra. 

 

 Kui õpilane on põhjuseta puudunud 15-21 tundi, siis teeb direktor õpilasele käskkirjalise 

noomituse, millest teavitatakse ka lapsevanemat. Käitumishinne on „mitterahuldav". 

 

 Kui õpilane puudub põhjuseta 21-30 tundi, siis teeb kool ettekande kohalikule 

omavalitsusele. 

 

 Kui õpilane on põhjuseta puudunud üle 30 tunni, siis esitab kooli juhtkond koostöös 

kohaliku omavalitsusega asjakohased materjalid alaealiste asjade komisjonile 

õigusrikkumise arutamiseks. 

Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud 

enam kui 20 protsendist õppetundidest, peame kandma üleriigilisse hariduse infosüsteemi  

EHIS.  


