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Põlva valla üldhariduskoolide koolitöötajate
koosseisu kinnitamise kord
Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 2 alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus)
üldhariduskoolide (edaspidi kool) töötajate koosseisu kinnitamise kord.

hallatavate

§ 2. Koolitöötajate koosseisu kinnitamine
(1) Koolitöötajate koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga arvestades volikogu poolt
kinnitatud kooli eelarvet ning tagades õigusaktides nõutud teenused ja õppekava täitmise.
(2) Kooli direktor kooskõlastab koolitöötajate koosseisu enne kinnitamist vallavalitsusega.
(3) Enne koolitöötajate koosseisu kinnitamist kohustub kooli direktor rakendama töötajate
usaldusisiku seaduse 5. peatükis sätestatud informeerimist ja konsulteerimist.
(4) Kooli direktor esitab koolitöötajate koosseisu kinnitamise või muutmise käskkirja
vallavalitsusele viie tööpäeva jooksul arvates käskkirja allkirjastamisest
§ 3. Rakendussätted
(1) Põlva Vallavolikogu 11. detsembri 2013. a määrus nr 1-2/6 "Põlva valla üldhariduskoolide
koolitöötajate koosseisude kinnitamise kord", Ahja Vallavolikogu 25. jaanuari 2012. a määrus nr
2 "Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord" ja Vastse-Kuuste Vallavolikogu 29. jaanuari
2015. a määrus nr 2 "Vastse-Kuuste Kooli töötajate struktuur" tunnistatakse kehtetuks.
(2) Mooste Vallavolikogu 27. juuli 2017. a määruses nr 7 "Mooste Mõisakooli põhimäärus"
tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 29 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;
2) paragrahvi 33 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"3) Kinnitab koolitöötajate koosseisu kooskõlastades selle enne vallavalitsusega.".
(3) Laheda Vallavolikogu 27. veebruari 2014. a määruse nr 4 "Tilsi Põhikooli põhimäärus"
paragrahvi 24 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor kooskõlastades selle enne vallavalitsusega.".
(4) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30. detsembri 2010. a määruse nr 22 "Vastse-Kuuste Kooli
põhimäärus" paragrahvi 15 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(8) Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor kooskõlastades selle enne vallavalitsusega.".
(5) Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.
/allkirjastatud digitaalselt/
Igor Taro
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 21.11.2017 määruse eelnõu nr 1-4/87 "Põlva valla
üldhariduskoolide koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) § 74 lõike 2 alusel kinnitab kooli direktor
koolitöötajate koosseisu kooli pidaja (volikogu) poolt kehtestatud korras.
Töötajate usaldusisiku seaduse 5. peatükk reguleerib tööandja kohustused asutuse töötajate
informeerimisel ja konsulteerimisel, kui kavandatakse muudatusi asutuse struktuuris.
Kehtestatud korra alusel on üldhariduskooli direktoril õigus kinnitada töötajate koosseis,
kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega. Samuti on direktoril kohustus koosseisu
kinnitamisel arvestada volikogu poolt kinnitatud kooli eelarvega ning tagada õigusaktides nõutud
teenuste osutamine ja õppekava täitmine.
Määrusega kehtestatakse Põlva Vallavalitsuse hallatavate üldhariduskoolide töötajate
koosseisu kinnitamise kord.
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne tulusid ega kulusid Põlva valla eelarvele.
Määrusega tunnistatakse kehtetuks Põlva Vallavolikogu 11. detsembri 2013. a määrus nr 1-3/6
"Põlva valla üldhariduskoolide koolitöötajate koosseisude kinnitamise kord" ja Ahja
Vallavolikogu 25. jaanuari 2012. a määrus nr 2 "Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord" ning
Vastse-Kuuste Vallavolikogu 29. jaanuari 2015. a määrus nr 2 "Vastse-Kuuste Kooli töötajate
struktuur" tunnistatakse kehtetuks.
Laheda, Mooste ja Vastse-Kuuste Vallavolikogu poolt ei ole nimetatud regulatsiooni
kehtestatud.
Määrusega muudetakse üldhariduskoolide põhimääruseid osas, mis puudutab koolitöötajate
koosseisude kinnitamist, et vältida vastuolu volikogu määruse ja koolide põhimääruste vahel
ning vastuolu PGSiga. Koolitöötajate koosseisu kinnitamine on PGS § 74 lõike 2 alusel direktori
ülesanne, mille täitmine toimub volikogu poolt kehtestatud korra alusel.
Mooste Vallavolikogu 27. juuli 2017. a määruses nr 7 "Mooste Mõisakooli põhimäärus"
tunnistatakse paragrahvi 29 lõige 3 kehtetuks ning muudetakse paragrahvi 33 lõike 2 punkti 3.
Laheda Vallavolikogu 27. veebruari 2014. a määruses nr 4 "Tilsi Põhikooli põhimäärus"
muudetakse paragrahvi 24 lõige 2.
Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30. detsembri 2010. a määruses nr 22 "Vastse-Kuuste Kooli
põhimäärus" muudetakse paragrahvi 15 lõige 8.
Muudatuste kohaselt kinnitab direktor koolitöötajate koosseisu kooskõlastades selle enne
vallavalitsusega
Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 29.11.2017 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Määruse jaotuskava
avaldamiseks Riigi Teatajale
Friedebert Tuglase nim Ahja Kool
Kauksi Põhikool
Mooste Mõisakool
Põlva Kool
Põlva Roosi Kool
Tilsi Põhikool
Vastse-Kuuste Kool
Eelnõu esitaja
Põlva Vallavalitsus
Eelnõu koostaja
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

katrin.jogeva@ahjakool.ee
jaanus@kauksi.edu.ee
ave@mooste.edu.ee
koit.nook@polvakool.ee
roosikool@polva.ee
ene@tilsikool.edu.ee
inge@vkuuste.ee

