POLVA VALLAVALITSUS
MAARUS

P5lva

19.08.2015 nr 2-2/10

Polva Kunstikooli pohimaarus

Maarus kehtestatakse huvikooli seaduse § 7 loike 2 ja Polva Vallavolikogu 12. novembri 2014. a
maaruse nr 1-2/49 "Huvikooli seaduses kooli pidaja padevusse antud iilesannete osaline
delegeerimine" § 1 alusel.

1. peatukk
Uldsatted
§ 1. Nimetus

Huvikooli nimetus on Polva Kunstikool (edaspidi kool). Kooli nimi inglise keeles on Polva Art

School.

§ 2. Haldusala ja diguslik seisund

(1) Kool on Polva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaalhuvikool, mis

tegutseb Polva Vallavalitsuse haridus-ja kultuuriosakonna (edaspidi osakond) haldusalas.
(2) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi oigusaktidest, Polva valla oigusaktidest ning

kaesolevast pohimaarusest.
§ 3. Asukoht

Kool asub ja tegutseb aadressil Kesk 15, Polva linn, Polva maakond.
§ 4. Asjaajainine ja aruandlus

(1) Kooli oppe-ja kasvatustegevuse ning asjaajamise keel on eesti keel.

(2) Kool korraldab oma asjaajamist oigusaktidega kehtestatud nouete ja asjaajamiskorra

kohaselt.

§ 5. Pitsat ja siimboolika

(1) Koolil on oma nimetusega pitsat ja siimboolika.

(2) Kooli sumboolika ja selle kasutamise korra kinnitab kooli direktor kaskkirjaga,

kooskolastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

2. peatukk

Tegevuse eesmark ja iilesanded
§ 6. Kooli tegevuse eesmark

Kooli tegevuse eesmark on voimaldada suvendatud j a siisteemset kunstialast ning iildkultuurilise

kunstilise suunitlusega huviharidust.
§ 7. Kooli iilesanded

(1) Eesmarkide saavutamiseks taidab kool jargmisi tilesandeid:
1) loob voimalusi isiksuse kunsti-jakultuurialaseks arenguks;

2) pakub lastele j a noortele enesevaljenduse kogemust, loomisroomu, eduelamusi j a tunnustust;

3) arendab ja suvendab oppuris kunstiteadlikkust, kriitilist motlemist ning analixusivoimet;
4) toetab laste ja noorte arengut, iseseisvust, omaalgatust, initsiatiivi, aktiivsust;
5) edendab kohalikku kultunrielu.

(2) Kool voib oma pohitegevuse korval korraldada taiskasvanute vabahariduslikuks koolituseks
oppuritele sobivas vormis opet, viia labi seminare ja kursusi, arendada naitustegevust, tegeleda
oppematerjalide kirjastamise ja valmistamisega, valja uiirida ruume ning osutada tasulisi
teenuseid.
3. peatiikk

Struktuur ja struktuuriiiksuste ulesanded ning oppekorraldus
§ 8. Kooli struktuur

(1) Struktuuri moodustavad jargmised oppeastmed:
1) eelope;
2) pohiope;
3)jarelope.

§ 9. Struktuuriiiksuste ulesanded

(1) Eeloppe iilesanne on oppurite ettevalmistamine, voimete ja sobivus valjaselgitamine
opinguteks pohioppes.

(2) Pohioppe iilesanne on loomevoimete arendamine, tehniliste oskuste ja teoreetiliste ainete
opetamine, mis loob aluse edasioppimiseks korgemas kunstioppeasutuses.
(3) Jareloppe ulesanne on voimaldada lisaopet oppuritele, kel on soov ennast kunstialaselt
arendada voi monel muul eesmargil opinguid jatkata.
§ 10. Opperiihmade moodustamine

Opperuhmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab vallavalitsus.
§ 11. Oppeperioodi ja oppevaheaegade kinnitamise kord

(1) Oppevaheajad on uldjuhul sttgis-, joulu-, kevad- ja suvevaheaeg, mis valdkonna eest
vastutava ministri maarusega kehtestatud uldhariduskooli oppeaasta koolivaheaegadega samal
ajal.

(2) Oppeperioodi ja oppevaheajad kinnitab direktor kaskkirjaga.
4. peatiikk
Kooli juhtimine
§ 12. Direktor

(1) Kooli tood juhib direktor. Direktor tagab koostoos oppenoukogu ja hoolekoguga kooli
tulemusliku too.

(2) Direktoriga solmib, muudab ja lopetab toolepingu, taidab tema suhtes muid tooandja oigusi
ning kohustusi vallavanem voi tema poolt selleks volitatud isik.
(3) Direktor taidab huvikooli seadusest, riigi ja Polva valla oigusaktidest, toolepingust ja
kaesolevast pohimaarusest tulenevaid ulesandeid ning vastutab nende taitmise eest, sealhulgas:
1) juhib kooli igapaevast tegevust;

2) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on vajalikud
vallavolikogu ja -valitsuse oigusaktides satestatud iilesannete taitmiseks;

3) vastutab eelarvest kinnipidamise ning aruandluse oigeaegse esitamise eest;
4) kasutab ja valdab kooli valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt vallavolikogu kehtestatud
korrale;

5) korraldab kooli asjaajamist vastavalt oigusaktidega kehtestatud nouete ja asjaajamiskorra

kohaselt;

6) kinnitab kooli tookorralduse ja asjaajamise reeglid ning teised asutuse sisemist tegevust
reguleerivad dokumendid;

7) annab asutuse sisemise too korraldamiseks kaskkirju ja kontrollib nende taitmist;
8) kinnitab kooli tootajate koosseisu, kooskolastades selle enne vallavalitsusega;
9) solmib, muudab ja lopetab kooli tootajatega toolepingud ning taidab muid tooandja oigusi
ning kohustusi;
10) korraldab kooli arengukava koostamist vallavolikogu kehtestatud korras;

11) koostab ja esitab vallavalitsusele kooli eelarve projekti vallavolikogu poolt kehtestatud
korras;

12) kontrollib igakuiselt 5ppetasude laekumist;

13) koostab ja juhib kunstivaldkonnaga seotud projekte;
14) kajastab kooli tegevust ajakirjanduses ja kodulehel;
15) esitab iga oppeaasta alguses, hiljemalt 10. oktoobriks vallavalitsusele hoolekogu uue
koosseisu nimekirja.
(4) Direktori vaba ametikoha taitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse kehtestatud
korras.
§ 13. Oppenoukogu tookord

(1) Oppenoukogu liikmeteks on koik kooli oppe-ja kasvatustegevusega seotud tootajad.
(2) Oppenoukogu kutsub kokku ja juhatab direktor voi tema asendajaks maaratud isik.
(3) Oppenoukogu toovorm on koosolek ning oppenoukogu koosolek toimub vahemalt ttks kord
oppeveerandis.
(4) Oppenoukogu koosoleku toimumise aeg, koht ja paevakord teatatakse seitse paeva ette.

(5) Erakorraline oppenoukogu kutsutakse kokku, kui selleks teeb ettepaneku direktor voi seda
nouab vahemalt 1/3 oppenoukogu liikmetest.
(6) Erakorralisest oppenoukogu koosolekust informeeritakse oppenoukogu liikmeid kolm paeva
ette.

(7) Oppenoukogu on otsustusvoimeline kui koosolekust votab osa vahemalt 2/3 liikmetest.

(8) Koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alia koosoleku juhataja ja
protokollija. Koosoleku protokolli margitakse:
1) koosoleku toimumise kuupaev, alguse ja lopu kellaaeg;
2) koosoleku toimumise koht;
3) koosoleku juhataja nimi;
4) koosolekust osa votnud ning koosolekutelt puudunud oppenoukogu liikmed ja koosolekule
kutsutud isikud;
5) kinnitatud paevakord;
6) vajadusel sonavotjate nimed ja sonavotu liihike sisu;
7) vastu voetud otsused, otsuste faktilised ja oiguslikud alused, otsuste taitmise tahtajad ja
vastutajad.

(9) Otsused voetakse vastu avalikul haaletamisel koosolekul osalejate poolthaalteenamusega.
Otsused joustuvad nende vastuvotmisel, kui otsuses ei ole satestatud teisiti ja nende taitmine on
kohustuslik koigile koolitootajatele ja oppuritele neid otseselt puudutavates kusimustes.
§ 14. Hoolekogu tookord

Hoolekogu moodustatakse ja tegutseb vallavolikogu voi tema volitusel vallavalitsuse kehtestatud
korra alusel.
5. peatukk
Tootajate ja oppurite oigused ning kohustused

§ 15. Kooli tootajate oigused ja kohustused

Tootajate (ilesanded ja kohustused, oigused ja vastutus maaratakse kindlaks tookorralduse
reeglite ja tootajate ametijuhendite ning toolepingutega.
§ 16. Oppurite oigused ja kohustused

(1) Lisaks huvikooli seaduses satestatud oigustele on oppuril oigus:

1) tutvuda enne kooli oppima asumist ja oppimise ajal koikide kooli oppekorraldust reguleerivate

dokumentidega;

2) saada oppekavale vastavaid teoreetilisi teadmisi ja praktilist opet;
3) saada teavet naituste ja iirituste kohta;

4) kasutada oppetoos kooli inventari, oppevahendeid ja muud vara.
(2) Lisaks huvikooli seaduses satestatud kohustustele on oppuril kohustus:
1) osaleda regulaarselt kooli oppetoos oppekavaga maaratud mahus;
2) tasuda oppetasu;

3) teavitada esimesel voimalusel puudumisest haiguse tottu voi muul mqjuval pohjusel;

4) hoida kooli head mainet.

6. peatukk

Vara, finantseerimine, majandamise alused, jarelevalve ja aruandlus
§ 17. Vara, finantseerimine ja majandamise alused

(1) Kooli vara moodustavad talle sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud rahalised

vahendid, maa, ehitised, seadmed, inventar ja muu vara.
(2) Kooli valduses olev vara on Polva valla omand.

(3) Kool kasutab ja valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt vallavolikogu
kehtestatud korrale ning tagab selle sihiparase kasutamise, sailimise ja heaperemeheliku

majandamise.

(4) Koolil on oma eelarve Polva valla eelarve osana.

(5) Kooli tegevuse rahastamine toimub kooli eelarve kaudu. Kooli eelarve tulud moodustuvad
riigi- ja vallaeelarve eraldistest, kooli pohitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest
saadud tulust, sihtasutustelt ja teistelt juriidilistelt isikutelt laekunud summadest, annetustest ja
kooli pohimaaruses satestatud kooli tegevusest saadud tuludest ning muudest vahenditest.
(6) Oppetasu ja tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

(7) Kool kasutab vallavalitsuse pangakontosid, mis kuuluvad kontsernikonto koosseisu.
(8) Kooli raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.
§ 18. Jarelevalve ja aruandlus

(1) Haldusjarelevalvet kooli oppe- ja kasvatustegevuse ule teostab Haridus- ja
Teadusministeerium voi valdkonna eest vastutava ministri tilesandel Polva maavanem.
(2) Kooli ja kooli direktori tegevuse oigusparasuse, sihiparasuse ja otstarbekuse tile teostab
jarelevalvet (sealhulgas teenistuslikku jarelevalvet) vallavalitsus.
(3) Kool esitab oma tegevuse kohta aruandeid oigusaktidega kehtestatud korras ja tahtaegadel.
7. peatukk

Pohimaaruse kinnitamine ja muutmine

§ 19. Pohimaaruse kinnitamine ja muutmine
(1) Kooli pohimaaruse kinnitab ja muudab vallavalitsus.

(2) Pohimaaruse ja selle muutmise eelnou koostab kooli direktor koostoos osakonnaga.
8. peatukk

Umberkorraldamine ja tegevuse lopetamine

§ 20. Umberkorraldamine ja tegevuse lopetamine

(1) Kooli timberkorraldamise ja tegevuse lopetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab

vallavalitsus.

(2) Kooli timberkorraldamine ja tegevuse lopetamine toimub huvikooli seaduse § 27 alusel.
(3) Kooli tegevuse lopetamisel jarele jaanud vara ja vahendeid haldab vallavalitsus.

9. peatiikk
Rakendussatted

§ 21. Maaruse kehtetuks tunnistamine

Polva Linnavalitsuse

16. aprilli 2008. a maarus nr 11, "Polva Kunstikooli pohimaarus"

tunnistatakse kehtetuks.
§ 22. Maaruse joustumine

Maarus joustub 2015. aasta 1. septembril.
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