EELNÕU (ME 101)

ALUTAGUSE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Iisaku

30. mai 2019 nr

Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018. a määruse nr 54 „Iisaku Kunstide Kooli
põhimäärus“ muutmine
Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 7 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 35 lõike 2 ja Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018. a määruse nr 43 „Alutaguse
valla põhimäärus“ § 105 lõike 3 alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018. a määruses nr 54 „Iisaku Kunstide Kooli põhimäärus“
tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 11 lõike 3 punktis 2 ja paragrahvi 12 lõike 2 punktis 2 asendatakse number „4“
numbriga „5“;
2) paragrahvi 12 lõike 3 punktid 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) vanema astme ülesandeks on tantsuoskuse arendamine tegeledes erinevate tantsustiilidega,
loovuse ja improviseerimisoskuse arendamine;
3) lisa-aasta(te) ülesandeks on tantsukunstiga süvendatult tegelemine.“;
3) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Mõnest teisest huvikoolist ületulemise korral esitab õpilase seaduslik esindaja lisaks
avaldusele ka tõendi eelnevate õpingute kohta või huvikooli tunnistuse.“;
4) paragrahvi 17 lõikes 4 asendatakse number „4“ numbriga „5“;
5) paragrahvi 19 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2019. a 1. septembril.

Raivo Raap
Volikogu esimees

SELETUSKIRI
määruse «Iisaku Kunstide Kooli põhimäärus» muutmise eelnõu juurde
Sissejuhatus
«Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lõike 1 järgi on omavalitsusüksuse ülesanne
korraldada vallas või linnas sotsiaalteenuste osutamist, sotsiaaltoetuste ja muu sotsiaalabi
andmist, eakate hoolekannet, kultuuri-, spordi- ja noorsootööd, elamu- ja
kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist
planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla või linna teede ehitamist ja
korrashoidu, kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.
«Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 järgi on volikogu pädevuses valla
või linna ametiasutuse ja valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse moodustamine,
ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine ning ametiasutuse põhimääruse kinnitamine
«Huvikooli seaduse» § 7 lõike 2 järgi kinnitab huvikooli põhimääruse kooli pidaja. Alutaguse
Vallavolikogu 23.04.2018. a määruse nr 43 «Alutaguse valla põhimäärus» § 105 lõike 3
alusel kinnitab hallatavate asutuste põhimäärused volikogu.
Praegu kehtiv «Iisaku Kunstide Kooli põhimäärus» on kehtestatud 28.06.2018. a määrusega
nr 54.
Määruse eelnõu ettevalmistamisel läbiti järgmised etapid:
1) Kunstide kooli õppenõukogu ja hoolekogu tegid ettepanekuid põhimääruse muutmise osas;
2) Kunstide kooli õppenõukogu ja hoolekogu liikmed tegid ettepanekuid sõnastuse osas.
Määruse muutmise eelnõus oli muutmisele minevaid sätteid ca 1% kogu teksti mahust. Osa
muudatustest oli tingitud sellest, et kunstihuviala õppekavas lisandub üks õppeaasta ja sellest
tulenevalt väheneb nädalatundide arv. Seni oli õppeaeg kunstihuviala põhiõppes neli aastat,
seoses õppekava muutumisega hakkab see olema viis aastat. Nii langeb nädala tundide arv
vanemates klassides kaheksalt kuuele, mis on õpilastele jõukohasem koormus. Ülejäänud
muudatused olid seotud sõnastuse täpsustamise ja parandamisega.
Eelnõu ja seletuskirja koostas kunstide kooli direktor Pille Nagel.
Eelnõu ettevalmistamisel oli abiks vallasekretäri abi Lia Teeväli.
Eelnõu on heaks kiitnud Alutaguse Vallavalitsus.
Eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik volikogu liikmete poolthäälte enamus.
Eelnõu sisu
Paragrahv 11. Struktuur
Lõige 3 punkt 2: "1.-4. klass" asemel "1.- 5. klass".
Paragrahv 12. Õppeastmete ülesanded
Lõige 2 punkt 2: "1.-4. klass" asemel "1. - 5 klass".
Lõige 3 punktid 2 ja 3: parandatakse ja täpsustatakse sõnastust.
Paragrahv 17. Kooli vastuvõtmine
Lõige 3: Täpsustatakse teisest huvikoolist ületulemise korda.
Lõige 4: "4" asemel "5".

Paragrahv 19. Kooli lõpetamine
Jäetakse välja mittevajalik lõige 3.
Määruse jõustumine
Eelnõuga nähakse ette määruse jõustumise ajaks 01. september 2019. a.

Pille Nagel
Iisaku Kunstide Kooli direktor

