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Elukohajärgse kooli määramine 2018/2019 õppeaastaks
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt tagab vald koolikohustuslikule isikule, kelle
elukoht asub rahvastikuregistri andmetel selle valla haldusterritooriumil, võimaluse omandada
põhiharidus. Selleks määrab vallavalitsus igale lapsele elukohajärgse munitsipaalkooli
arvestades õpilase elukoha lähedusega koolile, sama pere teiste laste õppimisega samas koolis
ja võimaluse korral vanemate soovidega.
Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele võib elukohajärgne munitsipaalkool asuda nii
selle valla haldusterritooriumil, kus on koolikohustusliku isiku elukoht kui ka teise valla või
linna haldusterritooriumil, kui sellega on nõus tolle kooli pidajaks olev valla- või
linnavalitsus. Seda arvestades on Saue valla ja Tallinna linna koostöö tulemusena Tallinna
Linnavalitsus andnud välja 21. veebruaril 2018 korralduse nr 269-k, mille kohaselt on
Tallinna linn andnud nõusoleku määrata Tallinna Pääsküla Gümnaasium ja Tallinna 53.
Keskkool 2018/2019 õppeaastal elukohajärgseks kooliks kuni 48-le lapsele, kes on
rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud. Tallinna Pääsküla Gümnaasium ja Tallinna
53. Keskkool asuvad T-11 Tallinna ringtee riigimaanteest põhja pool ja on seega lähimaks
elukohajärgseks kooliks nendele Saue valla lastele, kelle elukoht on samuti Saue valla
põhjapiirkonnas T-11 Tallinna ringtee riigimaanteest põhja pool.
Arvestades eeltoodut ning võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõiked 1 ja 3
ja Saue Vallavalitsuse 13. detsembri 2017. aasta määruse nr 5 “Elukohajärgse
munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord Saue vallas” § 2, § 3, § 4 lõike 1, annab Saue
Vallavalitsus korralduse.
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Määrata Saue valla koolikohustuslikele isikutele elukohajärgsed munitsipaalkoolid
külade kaupa järgmiselt:
Kernu Põhikool – Haiba, Kernu, Kirikla, Kustja, ja Mõnuste;
Nissi Põhikool – Riisipere alevik, Aude, Jaanika, Madila, Munalaskme, Mustu,
Odulemma, Tabara, Vilumäe, Ürjaste ja Nurme;
Ruila Põhikool – Allika, Hingu, Kaasiku, Kabila, Kibuna, Laitse, Muusika, Kohatu,
Pohla, Ruila, Metsanurga ja Vansi;
Saue Gümnaasium – Saue linn, Vanamõisa, Aila, Jõgisoo küla Keila jõest põhja pool
asuv osa ja Valingu;
Turba Põhikool – Turba alevik, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika ja
Viruküla;
Ääsmäe Põhikool – Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Jõgisoo küla Keila jõest
lõuna poole jääv osa, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe;
Tallinna Pääsküla Gümnaasium – Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha, Alliku, Laagri ja Koidu.

2.
Korralduse peale võib esitada 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest
Saue Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või esitada kaebuse
Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaegadel ja korras.
3.
Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
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