
         KINNITATUD 
         Tarvastu Vallavolikogu 
         08.05.2008 määrusega nr 13 
 
 

 
TARVASTU MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLI PÕHIMÄÄRUS 

 
1. peatükk 

ÜLDSÄTTED 
 
§ 1. Reguleerimisala 
 
(1) Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli (edaspidi kooli)  põhimäärus (edaspidi põhimäärus) sätestab 
kooli täieliku nime, asukoha ja õppekeele, kooli liigi huviharidusstandardi alusel, kooli tegevuse 
eesmärgid ja ülesanded, kooli juhtimis- ja õppekorralduse, struktuuri,  töötajate ja õppurite õigused ja 
kohustused, kooli finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused, kooli ümberkorraldamise ja 
tegevuse lõpetamise alused ja korra ning põhimääruse muutmise korra. 
 
§ 2. Kooli nimi ja asukoht 
 
(1) Kooli täielik nimi on Tarvastu Muusika- ja Kunstikool,  lühendatult TMKK. 
 
(2) Kool asub Tarvastu vallas. Kooli postiaadress on Kevade 1, Mustla, 69701 Viljandi maakond. 
 
§ 3. Kooli õiguslikud alused 
 
(1) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, Tarvastu 
Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Tarvastu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) 
õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest. 
 
(2) Kool on vallavalitsuse hallatav  munitsipaalhuvikoolina tegutsev muusika- ja kunstikool. 
 
(3) Kool tegutseb haridus- ja teadusministri antud koolitusloa alusel, mis on registreeritud Eesti 
Hariduse Infosüsteemis. Koolitusloa taotleb vallavalitsus huvikooli seaduses sätestatud korras. 
 
§ 4. Kooli teeninduspiirkond 
 
(1) Kooli teeninduspiirkond on Tarvastu vald. Kool võimaldab muusika- ja kunstihariduse 
omandamist eelkõige Eesti rahvastikuregistri andmeil Tarvastu vallas elavatele noortele. 
 
(2) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õppureid kooli tingimusel, kui nende elukohajärgne 
omavalitsus osaleb huvihariduse kulude katmisel või õppuri seaduslik esindaja on nõus katma kogu 
õpilaskoha maksumuse. 
 
(3) Õpilaskoha maksumuse kehtestab vallavalitsus. 
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§ 5. Õppekeel 
 
 Kooli õppekeel on eesti keel. 
 
 
 
§ 6. Pitsat  ja sümboolika 
 
(1) Koolil on oma nimega pitsat. Pitsat on sõõrikujuline ja 35-millimeetrilise läbimõõduga. Pitsati 
sõõri ülemisel äärel on kiri „EESTI VABARIIK“ ja sõõri alumisel äärel kiri „VILJANDI 
MAAKOND“, keskel on kiri „Tarvastu Muusika- ja Kunstikool“. 
 
(2) Koolil on oma sümboolika.  
 
(3) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor käskkirjaga. 
 
 

2. peatükk 
KOOLI TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

 
§ 7. Tegevuse eesmärk 
 
Kooli tegevuse eesmärk on luua õppuritele muusika- ja kunstihariduse omandamise kaudu võimalused 
isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetada nende kujunemist hästi toimetulevateks 
ühiskonnaliikmeteks.  
 
§ 8. Kooli ülesanded 
 
(1) Kooli ülesandeks on õppurite muusika- ja kunstialaste loomevõimete avastamine ja kavakindel 
arendamine, muusika- ja kunstialaseks kutseõppeks tarviliku eelhariduse andmine ja kohaliku 
kultuurielu edendamine. 
 
(2) Kool võib oma põhitegevuse kõrval korraldada kursusi ja suvekoole, avada ringe ja stuudioid, 
arendada kontserdi- ja näitusetegevust, tegelda täiskasvanute koolitusega ja osutada tasulisi teenuseid. 
 
(3) Kool võtab osa muusika- ja kunstikoolide ühistegevusest ja on Eesti Muusikakoolide Liidu liige. 
 
 

3. peatükk 
KOOLI  STRUKTUUR 

 
 

§ 9. Kooli struktuur 
 
(1) Koolil on kaks osakonda: muusikaosakond ja kunstiosakond. 
 
(2) Muusika- ja kunstihariduse omandamine toimub õppeastmeti.  
 
(3) Koolis on järgmised õppeastmed: 
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1) eelkool – muusikaosakonnas 1 õppeaasta, kunstiosakonnas 1 või 2 õppeaastat; 
2) põhikooli noorem aste – 1. kuni 4. õppeaasta ( muusikaosakonnas I – IV klass, kunstiosakonnas I – 
II kursus); 
3) põhikooli vanem aste –  5. kuni 7. või 8. õppeaasta (muusikaosakonnas V – VII klass, 
kunstiosakonnas III – IV kursus); 
4) lisa-aastad – 1 kuni 3 aastat. 

4. peatükk 
ÕPPEKORRALDUS 

 
§ 10. Õppekorralduse alused 
 
(1) Õpe koolis toimub õppuri tööst, alus-, põhi- või keskharidust pakkuvate õppeasutuste 
õppetegevusest vabal ajal. 
 
(2) Õppe alusdokumendiks on  huviala õppekava. 
 
(3) Õpe koolis toimub õpperühmades ja individuaalselt. 
 
§ 11. Huviala õppekava  
 
(1) Kool koostab muusika- ja kunstihariduse andmiseks õppekavad. 
 
(2) Huviala õppekava peab vastama huviharidusstandardile ja huviala riikliku raamõppekava 
olemasolul ka sellele.  
 
(3) Õppekavaga määratakse 
1) õppe eesmärk ja kestus; 
2) õppeainete loend; 
5) ainekavad.  
 
(4) Õppekava on aluseks igaks õppeperioodiks kehtestatavate tunnijaotuskavade ja tööplaanide 
koostamisel.  
 
§ 12. Õppekava kinnitamine  
 
(1) Õppekava kinnitab kooli direktor käskkirjaga.  
 
(2) Enne kinnitamist peab  õppekava eelnõu olema heaks kiidetud kooli hoolekogu ja õppenõukogu 
poolt. 
 
§ 13. Õppekava registreerimine ja muutmine  
 
(1) Kooli huvialade õppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.  
 
(2) Õppekava registreerimiseks esitab kooli direktor pärast õppekava kinnitamist selle vallavalitsusele, 
kes edastab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.  
 
(3) Ettepanekuid kooli õppekavade muutmiseks, uute kehtestamiseks või olemasolevate kehtetuks 
tunnistamiseks võivad teha vallavalitsus, kooli hoolekogu või õppenõukogu.  
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 (4) Kooli huviala õppekava võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast jooksva õppeperioodi lõppu.  
 
§ 14. Õppeaasta  
 
(1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.  
(2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.  
 
§ 15. Õppeperiood  
 
(1) Õppeperiood on vähemalt 175 kalendripäeva.  
 
(2) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, õppeveerand ja poolaasta. 
 
(3) Muusikaosakonnas jaguneb õppeperiood neljaks õppeveerandiks, kunstiosakonnas kaheks 
poolaastaks.  
 
(4) Õppeveerandite vahel on õppevaheajad. Õppevaheajad jagunevad  
1) sügisvaheaeg; 
2) jõuluvaheaeg; 
3) kevadvaheaeg; 
4) suvevaheaeg.  
 
(5) Õppevaheajad koolis on üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal ning need on 
igaks õppeaastaks määratud haridus- ja teadusministri määrusega.  
 
(6) Erandkorras õppepäeva(de) üleviimise kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul.  
 
(7) Õppetöö toimub direktori kinnitatud tunniplaani alusel 45-minutiliste individuaal- ja 
rühmatundidena. 
 
§ 16. Õppurite hindamine  
 
Õpilaste teadmisi ja oskusi ning käitumist ja hoolsust hinnatakse neljapallisüsteemis. Hindamise  kord 
on määratud kooli huvialade õppekavades. 

 
§ 17. Kooli vastuvõtmine  
(1) Kooli vastuvõtmise aluseks on taotleja (alla 18-aastase isiku puhul tema seadusliku esindaja) 
avaldus.  
 
(2) Väljastpoolt kooli teeniduspiirkonda õppida soovija peab esitama vastava omavalitsuse 
garantiikirja õpilaskoha maksumuse tasumise kohta.  
 
(3) Täiskasvanud tasuvad õpilaskoha maksumuse täies mahus ise.  
 
(4) Eelkooli võetakse õppur vastu ilma katseteta.  
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(5) Põhikooli 1. klassi või I kursusele võetakse õppur vastu eelkooli eduka läbimise või 
sisseastumiskatsete alusel. Otsuse õppuri kooli vastuvõtmiseks teeb direktori moodustatud 
vastuvõtukomisjon.  
 
(6) Kooli võetakse vastu ka õppureid, kes mõnes teises muusika- või kunstikoolis on riikliku 
raamõppekava alusel läbinud eelnenud klassid. Selleks peab õppur (alla 18-aastase isiku puhul tema 
seaduslik esindaja) lisaks avaldusele esitama vastava kooli tunnistuse.  
(7) Lisa-aasta õppesse võetakse õppur, kes on muusika-või kunstikooli põhikooliosa lõpetanud ja 
soovib õpet jätkata.  
 
(8) Õppuri kooli vastuvõtmise vormistab direktor käskkirjaga.  
 
§ 18. Õpperühmade moodustamine  
(1) Õpperühmad moodustatakse klasside või kursuste kaupa, lähtudes õppurite vanusest ja tasemest. 
 
(2) Rühmad moodustatakse arvestusega, et muusikaosakonna rühmas ei oleks rohkem kui 10 ja 
kunstiosakonna rühmas 15 õppurit.  
 
(3) Pilliõpe toimub üldjuhul individuaaltundidena.  
 
§ 19. Kooli lõpetamine  
 
(1) Kool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist ja lõpueksamite sooritamist.  
 
(2) Kooli lõpetamist tõendab lõputunnistus, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud 
õppeainete loend.  
 
§ 20. Koolist väljaarvamine  
 
(1) Õppur arvatakse õppurite nimekirjast välja 
1) kooli või kooliastme lõpetamisel; 
2) lapsevanema taotluse alusel.  
 
(2) Õppuri võib koolist välja arvata 
1) õppenõukogu otsusel – kui õppur on põhjuseta puudunud õppeaasta jooksul enam kui pooltest 
õppetundidest, mitterahuldavate õpitulemuste tõttu, kooli kodukorra ja üldtunnustatud 
käitumisnormide pideva eiramise tõttu; 
2) hoolekogu otsusel – kui lapsevanema poolt kaetav osalustasu on kolmel järjestikusel kuul tasumata. 
 
(3) Õppuri kooli nimekirjast väljaarvamise vormistab direktor käskkirjaga.  
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5. peatükk 
KOOLI JUHTIMINE  

 
§ 21. Direktor 
 
(1) Kooli juhib direktor, kelle ülesanne on tagada kooli tulemuslik töö, vastutada kooli üldseisundi ja 
arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.  
 
(2) Direktoril on kohustus anda aru vallavalitsusele või tema poolt volitatud ametiisikule.  
 
(3) Direktor 
1) teeb kooli kasuks vallavalitsuse nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalik tema seaduses sätestatud 
ülesannete täitmiseks; 
2) juhatab kooli õppenõukogu; 
3) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise; 
4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud kooli töötajatega; 
5) kinnitab kooli asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid; 
6) kinnitab huvialade õppekavad, nende muudatused, lisamise ja sulgemise; 
7) koostab kooli eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule kooskõlastamiseks ja vallavalitsusele 
kinnitamiseks;  
8) esitab üks kord aastas kooli tegevuse aruande hoolekogule ja vallavalitsusele; 
9) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise; 10) täidab 
teisi talle pandud ülesandeid.  
 
(4) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab vallavalitsus välja ja korraldab konkursi ning 
sõlmib töölepingu seaduses sätestatud korras. Konkursi komisjoni kuulub kooli hoolekogu esindaja. 
 
§ 22. Õppenõukogu 
 
(1) Koolil on õppenõukogu, kelle ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja 
hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. 
 
(2) Õppenõukogu liikmed on kõik kooli pedagoogid, esimees on kooli direktor. 
  
(3) Seoses õppe- ja kasvatustegevuse juhtimise ja korraldamisega õppenõukogu 
1) arutab ja otsustab kooli õppe- ja kasvatustöö arendamisega seotud küsimusi; 
2) analüüsib õppe- ja kasvatustööd, pedagoogide enesetäiendamist, annab hinnangu õppe-ja 
kasvatustöö tulemustele ning kavandab meetmeid kooli töö parendamiseks; 
3) arutab läbi ja kiidab heaks kooli huvialade õppekavad ja õppeaasta üldtööplaani;  
4) teeb ettepanekuid kooli õppekavade muutmiseks; 
5) arutab läbi ja kiidab heaks kooli kodukorra;  
6) delegeerib oma esindajad kooli hoolekogu ja atesteerimiskomisjoni koosseisu. 
 
(4) Seoses õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ja kooli lõpetamisega õppenõukogu 
1) otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle või klassikursust kordama 
jätmise; 
2) otsustab õpilase kooli nimekirjast väljaarvamise; 
3) otsustab kooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise;  
4) otsustab õpilaste tunnustamise õppeperioodi lõpul ja kooli lõpetamisel. 
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(5) Õppenõukogu töövorm on koosolek, mille kutsub kokku direktor või tema äraolekul asendaja 
vähemalt neli korda õppeaastas.  
 
(6) Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse kaks nädalat enne 
koosoleku toimumist. 
 
(7) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa kaks kolmandikku liikmetest, 
sealhulgas õppenõukogu esimees.  
 
(8) Õppeaasta esimesel koosolekul valib õppenõukogu oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri.  
 
(9) Õppenõukogu koosolekuid võib läbi viia ka eraldi muusika- ja kunstiosakonna küsimustes.   
 
(10) Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik. Koosolekust on õigus 
osa võtta hoolekogu esimehel, õpilasesinduse esindajal ja vallavalitsuse esindajal.   
 
(11) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid. 
 
(12) Õppenõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu 
korral on otsustavaks õppenõukogu esimehe hääl. 
 
(13) Õppenõukogu otsuste täitmine on kohustuslik kõigile pedagoogidele. Õppenõukogu otsused on 
kohustuslikud teistele kooli töötajatele ja õpilastele neid otseselt puudutavates küsimustes.  
 
(14) Õppenõukogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja 
ja protokollija.  
 
§ 23. Hoolekogu 
 
(1) Hoolekogu suunab kooli tegevust ning teeb ettepanekuid direktorile ja vallavalitsusele kooli 
arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes. 
 
(2) Kooli hoolekogu moodustab vallavalitsus. Hoolekogu liikmeteks on pedagoogide, vallavolikogu, 
õpilaste, lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad. Hoolekogu liikmete 
valimisel lähtutakse vallavolikogu määrusega sätestatud korrast. 
 
 (3) Hoolekogu 
1) arutab läbi ja kiidab heaks huvialade õppekavade eelnõud, teeb ettepanekuid huviala õppekava või 
kooli õppekorralduse muutmiseks; 
2) kuulab ära direktori aruande kooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning annab omapoolseid 
soovitusi; 
3) kooskõlastab direktori koostatud eelarveprojekti, teeb ettepanekuid selle muutmiseks või 
täiendamiseks; 
4) teeb ettepanekuid kooli põhimääruse muutmiseks; 
5) teeb vajadusel vallavalitsusele ettepaneku järelevalve teostamiseks kooli tegevuse üle; 
6) teeb vallavalitsusele ettepanekuid kooli tasuliste teenuste ja lastevanemate poolt kaetava osalustasu 
suuruse kohta; 
7) langetab otsuse õppetasuvõlgnevuste küsimustes; 
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8) osaleb oma esindaja kaudu vallavalitsuse poolt kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks 
korraldatava konkursi läbiviimisel. 
 
(4 ) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe ning koostab igaks õppeaastaks hoolekogu 
tööplaani. 
 
(5) Hoolekogu töövorm on koosolek, mille kutsub kokku hoolekogu esimees või aseesimees vähemalt 
neli korda aastas. 
 
(6) Hoolekogu koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse vähemalt nädal enne koosoleku 
toimumist. 
 
(7) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 hoolekogu liikmetest. 
(8) Hoolekogu teeb üksikküsimustes otsuseid. 
 
(9) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. 
 
 

6. peatükk 
KOOLI TÖÖTAJAD JA ÕPPURID 

 
§ 24. Kooli töötajad  

(1) Kooli töötajad on pedagoogid (direktor, õppealajuhataja, õpetaja, kontsertmeister) ja teised 
töötajad.  

(2) Kooli ametikohtade loetelu määrab vallavolikogu kooli direktori esildise alusel. 
(3) Kooli töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud kooli direktor. 
 
§ 25. Konkursi korraldamine ja atesteerimine 
 
(1) Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi. 
 
(2) Pedagoogide ametikohale vastavuse määramiseks korraldatakse nende atesteerimine haridus- ja 
teadusministri kehtestatud korra kohaselt. 
 
§ 26.  Kooli töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus 
 
(1) Kooli töötajate konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse iga töötaja 
ametijuhendis ja töölepingus. 
 
(2) Töökorralduslikud kohustused, õigused ja vastutus sätestatakse kooli töösisekorraeeskirjadega. 
Töösisekorraeeskirjad kinnitab kooli direktor, kooskõlastades need tööinspektsiooniga.  
 
§ 27. Õppurite õigused ja kohustused 
 
(1) Õppuril on õigus 
1) tutvuda enne kooli õppima asumist ja õppimise ajal huvialade õppekavade, põhimääruse ning 
kodukorraga; 
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2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust ning soovi ja võimaluse korral õppida lisaaineid; 
3) osaleda valitud esindaja kaudu kooli hoolekogu tegevuses;  
4) moodustada õpilasomavalitsus ja osaleda selle tegevuses. 
 
(2) Õppur on kohustatud 
1) järgima kooli põhimäärust ja  kodukorda; 
2) korralikult osa võtma õppetööst huviala õppekavaga määratud mahus; 
3) hoidma kooli kasutuses olevat vara.  
 
(3) Kool tagab õppuri koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.  
 

 
 

7. peatükk 
KOOLI  VARA, FINANTSEERIMINE , ÕPPETASU KEHTESTAMINE, ASJAAJAMINE 

 
§ 28. Vara 
 
(1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle Tarvastu vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt 
sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, 
rahalised vahendid, inventar ja muu vara.  
 
(2) Kooli valduses olev vara on Tarvastu valla omand.  
 
(3) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub 
vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra alusel.  
 
(4) Koolil on õigus anda õppuritele  tasuta kasutamiseks kooli muusikainstrumente. Selleks sõlmib 
direktor õppuriga (alla 18-aastase isiku puhul tema seadusliku esindajaga) kirjaliku lepingu. 
 
§ 29. Finantseerimine 
 
(1) Koolil on oma eelarve, mille kinnitab vallavolikogu. 
 
(2) Kooli eelarve tulud moodustuvad riigi- ja vallaeelarve eraldistest, kooli põhitegevusega seotud 
tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust, sihtasutustelt laekunud summadest, annetustest ja kooli 
põhimääruses sätestatud  õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest ning muudest vahenditest. 
Kooli kulud kaetakse vallavolikogu poolt kinnitatud eelarve alusel. 
 
 (4) Kooli finantstegevust juhib direktor koostöös hoolekoguga. Kooli raamatupidamist peetakse 
tsentraalselt vallavalitsuse kaudu. 
 
§ 30. Õppetasu 
 
(1) Õppetasu määrad, õppetasust vabastamise ja soodustuste andmise korra kehtestab kooli hoolekogu 
ettepanekul vallavalitsus. 
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(2) Direktori käskkirja alusel vabastatakse õppur õppetasu maksmisest juhul, kui ta ei ole osalenud 
õppetöös mõjuva põhjusega kogu kalendrikuu jooksul. Selleks esitab lapsevanem direktorile avalduse 
või arstitõendi.  
 
§ 31. Asjaajamine 
 
(1) Kool korraldab oma asjaajamist, lähtudes Eesti Vabariigi õigusaktidest ja nende alusel koostatud 
kooli asjaajamise korrast. 
 
(2) Kooli asjaajamiskeel on eesti keel. 
 

 
8. peatükk 

JÄRELEVALVE 
 

§ 32. Järelevalve 
 
(1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadus- 
ministeerium või haridus- ja teadusministri volitusel Viljandi maavanem.  
 
(2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle 
teostab vallavalitsus.  
 
(3) Kooli finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu 
revisjonikomisjon ja Riigikontroll.  
 
(4) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalve organi 
määratud tähtajaks.  
 
 

9.peatükk 
KOOLI  ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

 
§ 33. Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused ja kord 
 
(1) Kooli ümberkorraldamine on kooli ühinemine või jagunemine.  
 
(2) Kooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu. 
 
(3) Kooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu kooli 
põhimääruses sätestatud korras. 
 
(3) Kooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise küsimuse võtmisest vallavolikogu istungi 
päevakorda teatatakse kooli direktorile ametlikult hiljemalt kaks nädalat enne istungi toimumist. 
Istungil osaleb kooli direktor. 
 
(3) Kooli ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatatakse õpilastele, vanematele, 
koolitöötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne 
õppeperioodi lõppu. 
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(4) Kooli ümberkorraldamist või tegevuse lõpetamist korraldab vallavalitsuse ja kooli hoolekogu poolt 
moodustatud komisjon. 
 
(5) Tegevuse lõpetanud kooli õigused ja kohustused lähevad üle vallavolikogule või tema määratud 
asutusele. 
 

 
 

10. peatükk 
LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

 
§ 34. Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine 
 
(1) Kooli põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu 
 
(2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja kooli direktor. 
 
§ 35. Määruse jõustumine 
 
Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist. 


