POLVA VALLAVALITSUS

MÄÄRUS
Pölva

31.08.2016 nr 2-2/4

l'ölva valla munitsipuülhuvikooli

vastuvötmise, huvikoolist valjaarvamise ja
huvikuoli löpetamise tingimused j;i kord

Määrus kehtestatakse huvikooli scadusc § 13 löike 1 ja Pölva VaMavolikogu 12. novembri 2014.
a määruse nr 1-2/49 "Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline
delegeerimine" alusel.

§ 1. Üldsiitted
(1) Määrusega kehtestatakse Pölva valla mimitsipaalhuvikooü (cdaspidi huvikool) vastuvötmise.

huvikoolist väljaarvamise ning huvikooli löpetamise tingimusedja kord (edaspidi kord).
(2) Huvikooli vöetakse vastu Öppurcid. kelle clukoht Eesti rahvastikuregisfri (cdaspidi regster)
andmetel on Pölva vald.

(3) Vabadc kohtade olemasolul vöetakse huvikooli öppureid, kelle clukoht registri andmetel ei
ole Pölva vald.

(4) Huvikooli Öppurileks käcsolcva mäaruse tähenduses on üldjuhul lapsed ja noored vanuses 719 aastat.

§ 2. Huvikooli vastuvötniinc

(1) Huvikooli vasluvölmiscks esitab Öppur vöi alacalise öppuri puhul tema vanem, eestkostja voi
hooldaja (cdaspidi vanem) vormikohasc taotlusc, mis sisaldab järgmisi andmeid:
1) öppuri ees-ja perekonnanimi, isikukood;
2) öppuri elukoha aadress;

3) huvikooli vastuvötmise kuupäev;
4) huviala/eriala oimetus;
5) vanema ccs-ja perekonnanimi, isikukood;
6) vanema elukoha aadress;
7) Öppuri vöi vanema konlaktandmcd;

8) kuupäev ja allkiri.

(2) Käesoieva paragrahvi löikes 1 nimetaiud (aoiluse vormi kinnitab huvikooli direktor (cdaspidi

clireklor).

(3) Pölva Vallavalitsusc (edaspidi vallavalitsus) poolt kehtestatud huvikooli öppctasu tasub
vanem.

(4) Registri andmetel teises kohalikus omavalitsuses elava Öppuri vastuvötmise aluseks on
vanema taotlus ning öppuri elukohajargse kohaliku omavalitsuse ja Pölva valla vahel solmitud
leping vöi öppuri elukohajargse kohaliku omavalitsuse garantiikiri huvikooli öppekoha
tegevuskulu arvestusliku maksumusc (edaspidi tegevuskulu) tasumise kohta.

(5) Kui öppuri elukohajargne kohalik omavalitsus ei osale huvikooli tegevuskulude katmisel
tasub huvikooli tegevuskulu öppuri vanem.

(6) Öppuri huvikooli vasluvötmine vöib toimuda vastuvötukatsele alusel. Öppuri huvikooli
vastuvötmiseks vastuvötukat8ete alusel kehteslab direktor vastuvölukatsetc läbiviimise korra
Vastuvotukatsete läbiviimise kord avalikustatakse huvikooli veebilehel

(7) Huvikooli öpperiihmad kinnitab direktor käskkirjaga 10. septembriks ning esitab nced
vallavalitsusele.

(8) Huvikooli vastuvöelud Öppurite andmed sisestab direktor Eesli Hariduse Infosüsteemi ja
tagab andmcte ÖigSUSe igakuiselt 10. kuupäevaks.

(9) Vabade kohtade olemasolu korral vöetaksc öppureid huvikooli kogu öppeaasta kestel.
Sj 3. Huvikoolisl v;ilj:iarvuminc

(1) Öppur an'atakse huvikoolist välja seile löpetaniiscl.
(2) Direktor vöib öppuri huvikoolist välja arvata ennc kooli löpetamist järgmistel juhtudel:
1) vanema kirjaliku taotluse alusel;

2) Öppur on pöhjuseta puudunud jarjest rohkem kui Qks kuu;
3) öppetasu ja/voi tegevuskulu on kahcl järjestikuscl kuul tasumata;
4) mitterahuldavate Öpilulemusle töttu öppenoukogu cttcpanckul;
5) kooli kodukorra vöi üldtunnustatud käitumisnormide eiramisc vöi rikkumisc korral.

(3)

Öppuri

huvikoolist

väljaarvamisel

vanema

taotluse

alusel

esitab

vanem

direktorile

sellekohase taotluse hiljcmalt 10 päeva ennc öppuri huvikoolist lahkumist.

(4) Öppuri huvikoolist väljaarvamisest käesolcva paragralivi löike 2 punklidc 2-5 alusel teatab
direktor Öppuri vanemale kirjalikult Qhe nädala jooksul arvates otsuse tegemisest.
(5) Tasumata Öppetasu ja/vöi tegevuskulu nöutaksc sisse seaduses sätestatud korras.

(6) Öppuri huvikoolist väljaarvamise vormistab direktor käskkirjaga.
(7) Huvikoolist väljaarvamisel tasutaksc öppetasu ja tegevuskulu maksumus ka seile kuu eest,
mil öppur välja arvati.

§ 4. Huvikooli löpetamine
(1) Huvikool loctaksc löpetaluks pärast huviala/eriala öppekava läitmist.
(2) Huvikooli löpelamisel valjastatakse dokumenl, milles kajastatakse öppimisc aeg ja läbkud
öppeainete locnd.
§ 5. Arvestuse
Arrestusc pidamino
pidamine

Arvestust öppurite huvikooli vastuvötmise ja sealt väijaarvamise üle ning löpetamise kohta peub
direktor.

§ 6. Raküiidussiittod

(1) Pölva Linnavaütsuse 27. augusti 2008. a niaarus nr 14 "Pölva linna huvikoolidessc vastuvölu,
huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli löpetamise kord" tunnistatakse kehletuks.
(2) Määrus jöustub kolmandal päeval pärast avaidamist Riigi Teatajas.

Georgfrölisaar

Vallavanem

/#liko Saks
Vallasekreta'r

