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Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilaspileti vormistamise, kasutamise ja duplikaadi 

väljaandmise kord 

 

Alus: Haridus- ja teadusministri 13. augusti 2010. a määrus nr 42 „Õpilaspileti väljaandmise 

kord ja õpilaspileti vorm“ § 2 lg 4,  „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ § 59 

 

1. Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilaspilet võib olla isikut tõendavaks dokumendiks. 

Õpilaspiletit saavad kasutada õpilased ühistranspordis sõiduõiguse valideerimiseks . 

2. Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilaspilet on õpilase nimetatud koolis õppimist tõendav 

dokument, mille annab õpilasele välja kool pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja 

3.  Õpilaspilet vormistatakse vastavalt seaduses kehtivale õigusaktile ja seal ettenähtud 

sisu- ja vorminõudele.  

Dokumendi kohustuslikud elemendid on: 

- õpilase foto. Õpilaspileti foto teeb kooli sekretär. Fotol peab olema hele, ühevärviline 

taust. Isik pildil peab olema näoga otse, ilma peakatteta. Foto külgede suhe 3:4, lühem külg 

vähemalt 600 pikslit; 

- õpilaspileti number (õpilaspileti number on Pärnu linna koolides kordumatu); 

- kooli nimi; 

- õpilase ees- ja perekonnanimi; 

- isikukood; 

- kehtiv kuni. 

4.  Pärnu Vanalinna Põhikool tähistab õpilaspileti kehtivuse vastava kuupäeva lisamisega 

õpilaspiletile igal õppeaastal. 

5. Esmane õpilaspilet antakse õpilasele tasuta. 

6. Õpilaspiletite väljastamise üle peetakse arvestust keskkonnas ARNO. 

7. Õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on kohustatud õpilaspileti koolile 

tagastama peale õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast. 

8. Kool hävitab tagastatud õpilaspileti ning tühistab õpilaspileti keskkonnas ARNO. 

Juhul kui tagastamine on võimatu, tunnistab kooli direktor käskkirjaga õpilaspileti kehtetuks. 

9. Õpilaspileti kadumisel, rikkumisel, purunemisel või varastamisel teavitab õpilane või 

lapsevanem esimesel võimalusel kooli sekretäri TEATISE saatmisega keskkonnas ARNO. 

Õpilaspilet tühistatakse keskkonnas ARNO. 

 



                                                                                                                                                KEHTESTATUD 
                                                                                                                                              direktori käskkirjaga  

                                                                                                                                                01.04.2019 nr 1-1/23  

 

10. Õpilase nimi või isikukood on muutunud, teavitab õpilane või lapsevanem esimesel 

võimalusel kooli sekretäri teatise saatmisega keskkonnas ARNO. Õpilaspilet tühistatakse 

keskkonnas ARNO. 

11. Õpilaspileti duplikaadi saamiseks esitab lapsevanem TEATISE keskkonnas ARNO. 

Õpilaspileti duplikaadi väljastamine on tasuline. Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil 

kinnitati õpilaspileti dublikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga. Raha tuleb kanda 

Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010.  Selgituseks kool, õpilase 

nimi, õpilaspileti dublikaat. Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile, saates maksekinnituse 

kooli meilile sekretar@vanalinn.parnu.ee. 

12. Õpilaspileti väljaandmise eest vastutab kooli direktor, õpilaspileti väljastab kooli 

sekretär. 

13.  Õpilaspiletit on keelatud edasi anda kolmandatele isikutele. 

14.  Õpilane kasutab õpilaspiletit viisil, mis välistab selle kahjustamise, hävimise, 

kaotamise või varastamise. 

 

 


