Keskkonda sisenemine

Siseneda saab ID kaardiga või Mobiil ID-ga
Esmalt on vaja sisestada kontaktandmed.

Avaleht

Minu lapsed
Tabelis on toodud kõik teie alaealised lapsed.
Veerus Tegevused on toodud kõik tegevused, mida teil on võimalik valida konkreetse lapse puhul. Tegevused võivad olla eri
laste puhul erinevad. Sõltuvalt taotluse tegemise ajast võib Tegevuste lahtris olla valikus ka lasteaiaga seotud tegevused. Sama
tabel on toodud ka peamenüüs „Minu Lapsed". Lapse isikukoodile klõpsamine viib lapse andmete vaatesse.

Taotlused

Põhikooli vastuvõtu taotluse näidis

Taotluse staatused
Taotluse staatus on toodud lehel „Taotlused veerus Staatus.
1) Esitamata -taotlus on algatatud, aga esitamata. Taotlust näevad mõlemad lapsevanemad, kes saavad ka taotlust muuta, esitada
ja kustutada.
2) Menetlemisel - taotlus on esitatud ametnikule menetlemiseks. Taotlus ei ole rahuldatud ega tagasilükatud.
Menetluses oleva taotluse ajal saavad mõlemad lapsevanemad tühistada esitatud taotluse ja vajadusel algatada uue. Taotlust on
võimalik tühistada ja uue esitamist alustada juba esitatud taotluse avamisel.
•
•

Tühista taotlus – tühistab esitatud taotluse. Tühistatud taotlust saab hiljem vaadata taotluste nimekirjas.
Tühista taotlus ja tee uus – tühistab esitatud taotluse ja algatab uue. Kõik vajalikud andmed tuleb uuesti sisestada.
3) Menetletud - taotlus on ametniku poolt rahuldatud ning lapse elukohajärgseks kooliks on määratud taotluses esitatud kool.
4) Tagasilükatud - taotlus on ametniku poolt jäetud rahuldamata (sel juhul ametnik sisestab taotluse juurde tagasilükkamise
põhjenduse) ning lapse elukohajärgseks kooliks on algselt määratud elukohajärgne kool.
5) Tühistatud - lapsevanem on tühistanud esitatud taotluse ning taotlust ei ole menetletud.
Tühistatud taotlus
Mida teha, kui taotlus on vahepeal tühistatud, kuid teie ise pole seda teinud?
Võimalikud põhjused:

•
•

Teine lapsevanem tühistas taotluse.
Teine lapsevanem esitas taotluse paberkandjal haridusosakonnale ja linnavalistuse ametnik sisestas selle Arnosse.
Lapsevanema teavitamine
Teid teavitatakse e-maili teel automaatselt järgmistel juhtudel:

•
•

Ametnik vastab teie poolt esitatud elukoha järgse kooli muutmise taotlusele.
Kool kinnitab lapse vastuvõtutaotlusega kooli.

Koolid

Teatised
Teatise" nupuga on võimalik edastada informatsiooni oma lapse kohta ametnikule või kooli esindajale.
Teatise Teema on muudetav, olenevalt Teie lapse vanusest ja talle määratud kooli olemasolust. Teatise saaja määrab, kas teatis
läheb koolile või linnavalitsusele.
Teatise esitamise näidis

