EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Põlva

20.02.2018 nr 1-4/35

Põlva Vallavolikogu määruste muutmine
Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel.
§ 1. Määruste muutmine
(1) Põlva Vallavolikogu 10. juuni 2015. a määruse nr 1-2/22 "Põlva Roosi Kooli põhimäärus"
paragrahvi 19 lõike 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"8) pöörduma kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole;".
(2) Põlva Vallavolikogu 13. jaanuari 2016. a määruses nr 1-2/1 "Põlva Kooli põhimäärus"
tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 5–7 järgmiselt:
"(5) Kool lähtub õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest. Tulenevalt õpilase
individuaalsest vajadusest tagatakse õpilasele võimetekohane õpe ja vajalik tugi õpetajate,
tugispetsialistide ja vanemate koostöös.
(6) Õpilastele, kellele pole võimalik korraldada õpet tavaklassis, võib koolis moodustada
tasemerühmi, õpiabirühmi või eriklasse.
(7) Haridusliku erivajadusega õpilaste õppekorraldus sätestatakse kooli õppekavas.";
2) paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks;
3) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 5 järgmiselt:
"(5) Koolis osutatavate teenuste hinnakirja kehtestab vallavalitsus.";
4) paragrahvi 18 lõige 2 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"10) pöörduda kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole.".
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2018. aasta 1. aprillil.

/allkirjastatud digitaalselt/
Igor Taro
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 20.02.2018 määruse eelnõu nr 1-4/35 "Põlva Vallavolikogu
määruste muutmine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
01.02.2018 jõustusid muudatused põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, millega muudeti
haridusliku erivajadusega õpilaste õppekorralduse põhimõtteid ning muudeti haridusliku
erivajadusega õpilaste nõustamise korraldust ja soovituste andmist maakondlikul tasandil.
Rajaleidja keskuste juures tegutsevad nõustamiskomisjonid on ümber nimetatud kooliväliseks
nõustamismeeskonnaks. Muudatuse kohaselt ei ole seaduses enam haridusliku erivajadusega
õpilaste klasside loetelu ja seega ei ole võimalik neid loetleda ka kooli põhimääruses. Sellest
tulenevalt on vajalik teha muudatused Põlva Roosi Kooli ja Põlva Kooli põhimäärustes.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel kehtestatakse munitsipaalkooli
põhimäärus kooli pidaja kehtestatud korras. Põlva Vallavolikogu 10. juuni 2015. a määruse nr
1-2/22 "Põlva Roosi Kooli põhimäärus" § 23 lõike 1 ja Põlva Vallavolikogu 13. jaanuari 2016. a
määruse nr 1-2/1 "Põlva Kooli põhimäärus" § 22 lõike 1 alusel muudab kooli põhimääruse
vallavolikogu.
Roosi Kooli põhimääruse § 19 lõike 2 punktis 8 muudetakse nõustamiskomisjon
nõustamismeeskonnaks.
Põlva Kooli põhimääruse §-s 8 täiendatakse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseid, põhimääruse §
9, milles on sätestatud hariduslike erivajadustega õpilaste klasside ja rühmade regulatsioon,
tunnistatakse kehtetuks ning § 18 lõike 2 punktis 10 muudetakse nõustamiskomisjon
nõustamismeeskonnaks.
Määrusega muudetakse Põlva Roosi Kooli ja Põlva Kooli põhimäärused tulenevalt
01.02.2018 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses jõustunud muudatusest.
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälteenamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne Põlva valla 2018. aasta eelarvele täiendavaid kulusid ega
tulusid.
Määruse jõustumine
Põlva Vallavalitsus teeb ettepaneku jõustada määrus 2018. aasta 1. aprillil.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu edastati Põlva Roosi Kooli ja Põlva Kooli hoolekogule ja õppenõukogule ning Põlva
Kooli õpilasesindusele arvamuse andmiseks. Arvamuse andmise tähtaeg oli 05.03.2018.
Arvamuse andsid Põlva Roosi Kooli õppenõukogu ja hoolekogu ning Põlva Kooli õppenõukogu
ja hoolekogu. Ettepanekuid eelnõu muutmiseks ei esitatud.
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 28.02.2018 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Põlva Vallavolikogu hariduskomisjon on eelnõu heaks kiitnud ______________.
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