
AVALDUS

Palun võtta minu laps alates ___.___. 20___ vastu Tartu Luterliku Peetri Kooli ___. klassi koduõppele. 

Koduõppija andmed:

Ees- ja perekonnanimi: _____________________________________________________________

Isikukood: _____________________________________________________________

Elukoht: _____________________________________________________________

Kodune keel: _____________________________________________________________

Senine haridustee: _____________________________________________________________

Koduõppevajaduse kokkuvõtlik põhjendus: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

Meie eelistatud koduõppevariant:

___ koduõpe vanema läbiviimisel (tasuta),  sest  meie perel  on varasem kogemus, kindlad eesmärgid ja 

piisavalt  igapäevast  ajaressurssi  koduõppe  läbiviimiseks.  Oleme  valmis  täitma  kooli  õppekava  alusel 

koostatud individuaalset õppekava, pakkuma riiklikult nõutud õpitulemuste kontrollimiseks õpiülesandeid, 

korraldama koduse õppetöö, jälgima ja hindama õpitulemuste saavutamist, koguma õppimappi ning kord 

poolaastas esitlema seda arenguvestlusel.

___ koduõpe koordinaatori juhendamisel (kuutasuga 10% miinimumpalgast), sest meie perel veel 

puuduvad varasem kogemus, kindlad eesmärgid ja igapäevane ajaressurss koduõppe iseseisvaks 

läbiviimiseks. Eelistame, et koduõppekoordinaator täidab kooli õppekava alusel koostatud individuaalset 

õppekava,  pakub  riiklikult  nõutud  õpitulemuste  kontrollimiseks  õpiülesandeid  ning  jälgib  ja  hindab 

õpitulemuste  saavutamist.  Oleme  valmis  korraldama  koduse  õppetöö,  looma  sobiva  õppekeskkonna, 

täiendama  individuaalset  õppekava  ja  õpimappi,  andma  omapoolsed  hinnangud  õpitulemuste 

saavutamisele ning osalema kord poolaastas arenguvestlusel.



Õppijale seni võimaldatud tugiteenused (eripedagoog, logopeed, füsioterapeut, psühholoog jmt):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Muu oluline informatsioon: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Isikud, kes hakkavad koduõppijat õpetama:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Isik, kellega sõlmitakse haridusleping:

Ees- ja perekonnanimi, seos koduõppijaga: _________________________________________________

Isikukood: _________________________________________________

E-posti aadress: _________________________________________________

Telefoni number: _________________________________________________

Käesolevat avaldust esitades kinnitan, et olen teadlik, et:

a) vanema soovil koduõpet korraldab ja finantseerib vanem, kes vastutab ka individuaalse õppekavaga

määratletud õpitulemuste saavutamise eest; 

b) koolil on õigus katkestada õppenõukogu otsusega koduõpe, kui ilmneb, et  õpilasel on õpitulemused

suures mahus saavutamata. 

Kuupäev: ___.___.20___                                                        allkiri: __________________________
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