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Narva linna n6ustamiskomisjoni t66kord

M?iiirus kehtestatakse pOhikooli-

ja giimnaasiumiseaduse

$

50l6ike 2 alusel

$ 1. Ndustamiskomisjon
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3)
4)
5)
6)
$ 3.

N6ustamiskomisjon (edaspidi l<omisjon\ on p6hikooli- ja giimnaasiumiseaduse $ 50 l6ike I
alusel moodustatud komisjon, millel on sama seadusega siitestatud p?idevus ja iilesanded.

Komisjoni iilesanded
Komisjoni tilesanneteks on:
soovitada eelkooliealistele lastele v6imetekohane 6ppe- kasvatust66 kava, sobitus- vdi
eririihm;
otsustada koolikohustuse t?iitmise edasiliikkamine, soovitades arengut vdimaldava
dppekava kuni kooliminekuni;
soovitada jdtk,ata Opinguid iildklassi tingimustes, ndidates iira Opiabi vajaduse ja suuna;
soovitada dpilasele vdimetekohane dppekava jalvOi eriklass;
soovitada rakendada dpilasele kodu6pet tervislikel p6hjustel;
ndustada lapsevanemaid sobiva haridusasutuse leidmisel.

Komisjoni koosolek

(l)

Komisjoni t06,vorm on koosolek. Koosolekuid v6ib konaldada ka elektroonselt.
(2) Koosolekut juhatab komisjoni esimees vdi tema iiraolekul aseesimees.
(3) Komisjoni koosolek toimub viihemalt iiks kord kuus.
(4) Info komisjoni koosolekute toimumise kohta on saadaval veebilehelt www.narva.e9.
$ 4. Otsuse vastuv6tmine komisjoni koosolekul

(1) Komisjon on otsustusv6imeline, kui koosolekust vdtab osa vdhemalt 2/3 komisjoni
liikmetest, sealhulgas esimees, tema ?iraolekul aseesimees. Ndutud kvoorumi puudumisel
kutsub esimees, tema iiraolekul aseesimees uue koosoleku kokku kahe niidala jooksul.
(2) Dokumendid esitatakse Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna esindajale komisjonis.
(3) Komisjon v6ib saata puudulikult koostatud dokumendid tagasi tiiiendamiseks.
(4) Komisjonil on 6igus saada komisjoni tegevuseks vajalikku infot haridusasutustelt,
eriarstidelt, perearstidell lastekodudest.
(5) Vajadusel saab komisjon erivajadusega last tliendavalt uurida ning saata laps lapsevanema
n6usolekul tiiiendavatele statsionaarsetele uuringutele.
(6) Komisjon vStab otsuse vastu, teavitades sellest kirjalikult avalduse esitajat l0 piieva
jooksul arvates otsuse vastuvdtmisest.

(7) Komisjon v6ib anda soovituse:
l) haridusliku erivajadusega isiku sobitus- v6i eririihma vastuv6tmiseks;
2) haridusliku erivajadusega isiku arendamiseks vajalike tingimuste rakendamiseks koolieelse
lasteasutuse sobitus- v6i erirtihmas;
3) 6pilasele lihtsustatud, toimetuleku- v6i hooldus6ppe kohaldamiseks;
4) individuaalse Oppekavaga riiklikus Oppekavas stitestatud taotletavate Opitulemuste
asendamiseks vdi viihendamiseks, kohustusliku dppeaine 6ppimisest vabastamiseks;
5) Opilasele tervislikel p6hjustel kodudppe rakendamiseks;
6) pdhikooli- ja gtimnaasiumiseaduse $ 5l l6ike I punktides 5-12 sZitestatud klassi v6i riihma
tingimustes 6ppe rakendamiseks v6i vastava klassi, rtilrrna v6i dpilasele sobiva kooli
leidmiseks;
7) hariduslike erivajadustega Opilasi kaasava Oppe jaoks vajalike tingimuste loomiseks ja
rakendamiseks koolis;
8) koolikohustuslikule Opilasele mittestatsionaarse Oppevormi rakendamiseks;
9) iihe Opilase Opetamisele keskendatud 6ppe rakendamiseks;
l0)koolikohustusliku lapse arengust ja terviseseisundist tulenevalt koolikohustuse tiiitmise
edasiltikkamiseks iihe Oppeaasta v6rra;
1l) alla seitsmeaastase isiku kooli vastuvOtmiseks.
$ 5. Rakendussiitted

(1) Tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavalitsuse 04.02.2009.a mlifirus
ndustamiskom isj oni t66kord".
(2) MAArus jdustub seadusega sItestatud korras.
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