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TAPA VALLAVOLiKOGU
MAARUS

Tapa

Tapa Muusika- ja Kunstikooli p6himflsirus

29.august 2018 nr 33

Miiiirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 6 l6ike 2 ja $ 35 l6ike 2
ning huvikooli seaduse $ 7 ning Tapa Vallavolikogu 28.03.2018 miiiiruse nr l2,,Tapa valla
pdhimiiiirus* $ 67 1g 5 alusel.

1. peaffikk

inosArrnu
$ 1. Kooli nimi

Kooli nimi on Tapa Muusika- jaKunstikool (edaspidi koot).

$ 2. Kooli aadress ja asukoht

(1) Kooli aadress on Liiiine-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn, l. Mai puiestee 5,
postiindeks 45106.

(2) Kool tegutseb kahes asukohas:
1) Tapa linnas l. Mai puiestee 5;
2) Tamsalu linnas Kesk tn 11.

$ 3. Kooti Oiguslik seisund

(1) Kool on munitsipaalhuvikool.

(2) Kool on Tapa vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

(3) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi digusaktidest, Tapa valla digusalctidest ning
kiie solevast p6himiiiiruse st.

(4) Kool tegutseb haridus- ja teadusministri antud koolitusloa alusel, mis on registreeritud
Eesti Hariduse Infosiisteemis.

(5) Kooli personali struktuuri ja koosseisu kinnitab vallavalitsus.

(6) Kooli tegevust juhendab ja koordineerib vallavalitsus.

$ 4. Teeninduspiirkond

(1) Kooli teeninduspiirkond on Tapa vald.

(2) Kool vdimaldab huvihariduse omandamist eelk6ige Eesti rahvastikuregistri andmetel
Tapa vallas elavatele lastele ja noortele ning vdimaluse korral tiiiskasvanutele.

(3) Vabade kohtade olemasolul v6ib v6tta kooli dpilasi viiljastpoolt teeninduspiirkonda.

(a) Valjastpoolt teeninduspiirkonda v6etakse Opilasi kooli tingimusel, kui lapse elukohajiirgne
omavalitsus osaleb huvihariduse kulude katmisel tasudes dpilaskoha maksumuse tiiies



ulatuses v6i Oppuri seaduslik esindaja on n6us katma kogu Opilaskoha maksumuse. Juhul,
kui kulude katmisel osaleb teine omavalitsusiiksus, peab huviharidusega seotud kulude
katrniseks olema vallal vastava omavalitsustiksusega sdlmitud leping vdi teine
omavalitsusiiksus on viilj astanud garantiikirja Opilaskoha maksumuse tasumiseks.

(fl 0pilaskoha maksumuse kehtestab vallavalitsus.

$ 5. Siimboolika

(1) Kool v6ib kasutada oma stimboolikat.

(2) Kooli stimboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor, koosk6lastades
siimboolika enne kehtestamist vallavalitsusega.

(3) Koolil on oma nimega pitsat, millel v6ib kasutada Tapa valla vapi kujutist vdi asutuse

stimboolikat.

' $ 6. Oppekeel ja teabehaldus

(1) Kooli Oppetegevus toimub eesti keeles.

(2) Kooli teabe haldamise juhised kehtestab kooli direklor, lfitudes Vabariigi Valitsuse
miiiirusega kehtestatud teenuste korraldamise ja teabehalduse alustes siitestatud

pOhimdtetest

2. peatiikk

KOOLI TEGEWSE EESIVIIIRK JA ULESAI\TDED

$ 7. Tegevuse eesmf,rk

(1) Kooli p6hitegevus on anda dppekavadest liihtuvalt muusikalist ja kunstilist huviharidust ja
valmistada Sppureid ette muusikaalaseks kutse6ppeks.

(2) Kool v6ib oma p6hitegevuses tegeleda tdiskasvanute vabaharidusega.

g 8. tJlesanded

Kooli tllesanded on:
1) loova ja iseseisva m6tlemis- ja enesevtiljendusoskuse arendamine ning praktiliste

oskuste jagamine lastele ja noortele;
2) kultuurielu edendamine Tapa vallas
3) laste ja noorte vabaaja eesmiirgipiirane sisustamine;
4) muusika- ja kunstialase koost66 arendamine Tapa valla asutuste vahel;
5) Tapa valla teiste muusika- ja kunstialaste iihingute, liitude ja asutustega koost<i6

korraldamine;
6) kooli t66tajatele t66alaste koolituste korraldamine ja neile tingimuste loomine oma

erialaste ja pedagoogiliste teadmiste tiiiendamiseks;

7) tiiiskasvanute vabahariduslikul koolitusel dppijatele sobivas vormis Sppe ning
seminaride ja kursuste korraldamine;

8) viia liibi koolitusi, korraldada kursusi, organiseerida kontserte, neiitusi, konkursse,

tegeleda dppematerjalide koostamise, dppevahendite valmistamisega.



3. peatiikk

KOOLI STRT'KTUUR

$ 9. Struktuur

( I ) Kool koosneb jiirgmistest stnrktuuritiksustest:
1) muusikaosakond asukohaga Tapal;
2) muusikaosakond asukohaga Tamsalus;

3) kunstiosakond asukohaga Tapal.

(2) Struktuuriiiksuste tilesanded on:
l) jeirjepidev 6ppe- ja kasvatustegevus;

2) dpilase 6pi- ja tegevushuvi hoidmine ning arendamine;
3) niiituste, etenduste, konkursside, laagrite ja Sppes6itude korraldamine ja neis

osalemine.

4. peattikk

KOOLr orpnronnalDus

$ f0. Oppekorralduse alused

(1) 6pe koolis toimub Oppuri triOst alus-, p6hi- v6i keskharidust pakkuvate dppeasutuste

Sppetegewse vabal ajal.

(2) Kooli Sppekonalduse aluseks on huviharidusstandardi ja huviala riikliku raam6ppekava
alusel koostatud kooli dppekava.

(3) Ope toimub dpperiihmades vOi individuaalselt.

(4) 6pperiihmade suurused kinnitab 6ppen6ukogu ettepanekul kooli direktor.

$ 11. Oppeaasta ja dppeperiood

(1) Oppeaasta algab 1. septembril ja kestab jiirgmise kalendriaasta 31. augustini.

(2) Oppeaasta koosneb Oppeperioodist j a dppevaheaegadest.

(3) Oppeperiood koosneb kahest Sppesemestrist, milles on kokku vlihemalt 175

kalendripiieva.

(4) Oppevaheajad koolis on iildhariduskooli dppeaasta koolivaheaegadega samal ajal.
Direktori ettepanekul ja hoolekogu n6usolekul vdib vallavalitsus kehtestada

tildhariduskoolist erinevad koolivaheaj ad.

(fl Oppetunni pikkus on 45 minutit, mida vdib I. klassis jagadakahe Opilase vahel vastavalt
2x25 minutit Opilase kohta. Erialatunnid v6ivad toimuda nii individuaalselt, kui ka
grupitunnina.

(6) Oppetundide arv ja nende jfiekord 6ppepdevas miiiiratakse tunniplaanis, mille kinnitab
kooli direktor.

$ 12. Kooli vastuvdtmine

(1) Kooli vastuv6tmiseks esitab avalduse isik (edaspidi sisseastuja) v6i piiratud teovdimega
sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja (lapsevanem v6i eestkostja).



(2)Rahvastikuregistri andmdel vttasp001 kOoli tcniduspiirkonda elav δppida soo司 a pCab

esitama lisaks vastava omavalitsllse garantiktta 6pilaskoha maksumuse tasumise kohta

紘ics ulal田es kogu ёpptta k001is 6ppimise tta v激
“
1,kui nimetatud omavalitsuscga ei olc

sёllnitud  lepingut  huvihaFiduSe  kulude  katmise  kohta  v6i  sё llnitud  lepingu

kehtivusperiood ei kata kogu ёppiia Celdatav誠 6ppimise aega.GarantiiHla plludumine

v6ib olla aluseks kooli mitte vastuvё tmisd,kui ёppm seaduslik esindtta ciぱ
'ustu katmakogu ёpilaskoha maksllmllst iseo Nδ usolek antakse kooli vastuv5tmiseks csitataval

avaldusel.

(3)MuusikaOsakonda v6etakse Opilasi vastu muusikaalaste katsete aluscl,millo lあ i宙imise

korra kehtestab 5ppe“ ukogu ettepanekul direktor魅鳳dゴaga.

“

)KunstiOsakonda vёetakse 5pilasi vastu ilma katscteta 5pperinhma tattmiseni.

(5)MuusikaOsakollna ettevalmistusklassi綺 etakse 5pilased vastu ilma katseteta.

°
(6)のpuri kooli vastuvδ mise vomistab direktor kttkttaga.

§13.Koolstvattaarvamine

(1)Oppuri vё ib koolitt vtta arVata:

1) mitterahuldavate 5pitulellluste tё tlu 6ppen6ukogu ettepanekul;

2)kui oppl■ on poolaastajooksul p6可 uSeta puudlmud ellalln kui pooltest tlmdidest;

3)6ppetasu v01gnevusel jttestikusel kolIIlel kuul←到aarvalnine ei vabatta tekkinud

綺lgnevllsesり ;

4)kooli kOdukorra vOiiildtumustatud k狂慣Шnisnorlnlde elralllise v6i riHh珈 nise 6ttu;

5)lapseVallellla taotluse alusel。

(2)Oppuri k001itt vttaarValnise ttesolcva paragrahvi 16ike l phidc l‐ 4 dusel otsustab

oppen6ukogu.

(3)のpuri kooli nimekiriaSt Vttaarvamise vomittab direktor u鍋尋aga.

§14.Kooli 10petamin0

(1)Koolloetakse 16petans:
1)muuSikaOsakolllnas pttast 16pucksamte sooritarnist;

2)hmstiOSakonnas p激都t ёppekava lあ imist.

(2)Kooli 16petamist tё endab kooli 16putumisms,milles kaastatakse koolis 6ppimise acg ja

labitud oppeainete loend.

5。 peatikk

T00TAJATE JA OPPURITE OIGUSED JA KOHUSTUSED

§15.KoolitlδtaJad

(1)Kooli"Otaiad On pedagoogid(dttektor,6petaiad)jak001i teell■ ndav persond。

(2)Kool椰悦哺ate Oigusedja kohustused m`撫 atakse kindlaks t061epingutes,ametiiuhenditS,

崎ёkorralduse reeglites;6ё tervishoiu‐ ja tёёohutusalastes juhendites ja muudes kooli
崎ёkorraldust reguleerivates δigusaktides.

§16.Oppurite 5igusedja kohustused

(1)のpuril on dgu∬



1) tutvuda enne kooli dppima asumist ja Oppimise ajal,eiala 6ppekav4 p6himiiiiruse ning
kodukorraga;

2) nduda eriala dppekavale vastavat tegevust ning soovi ja vdimaluse korral dppida
lisaaineid;

3) osaleda aktiivselt koolielu korraldamisel.

(2) Oppur on kohustatud:

1) jiirgima pdhimiiEirust ja tiiitma kooli kodukorda;
2) hoidma kooli kasutuses olevat vara ja suhtuma hoolikalt tema kasutusse antud

inventari.

6. peatiikk

KOOLI JUHTIMIII'E JA TEGEYTJSE KORRALDAMINE

$ 17. Direktori pfldevus ja iilesanded

(1) Kooli tegevust juhib ja konaldab kooli direktor (edaspidi direlaor), kes tagab kooli
tulemusliku toimimise ja t66, vastutab kooli tildseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite
sihipiirase ja otstarbeka kasutamise eest.

(2) Direktor:
1) esindab Tapa valda ja asutust t66andja digustes ning avalik-diguslike ja

tsiviilSiguslike tehingute ja toimingute tegemisel;
2) juhib kooli majandus- ja finantstegevust liihtudes digusaktidest ning esitab

vallavalitsusele kooli eelarve eeln6u, tagab kooli eelarve tiiitmise ja vastutab eelarve

tiiitmise eest;

3) teostab oma piidevuse piires tehinguid ja toiminguid kooli pdhimiiiiruse, t66lepingu
ning digusaktidega siitestatud tilesannete tditmiseks;

4) juhatab kooli Oppendukogu;

5) kinnitab kooli Oppekava ja selle muudatused v6i tunnistab Oppekava kehtetuks;
6) kinnitab kooli ttiokortalduse reeglid ning tagab t0dtervishoiu ja t66ohutuse n6uete

tiiitmise;
7) s6lmib, muudab ja ldpetab kooli tdtitajatega t66lepingud ning kinnitab vajadusel

ametijuhendid;
8) korraldab kooli teabehaldust vastavalt digusaltidega kehtestatud n6uetele;
9) annab kooli sisemise t66 korraldamiseks k6skkidu;
lO)tagab kooli tegevuse ja iildise arengu, sh tOOtingimuste ajakohastamise ja tbdtajate

kvalifikatsiooni t6stmise ;
I 1) esitab vallavalitsusele ettepanekuid t66tajate koosseisu ja tOOtasumiiiirade

kinnitamiseks ning kooli t6ti paremaks korraldamiseks;
12) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees;

l3) tAidab muid Oigpsaktidest ja ktiesolevast pdhimiiiirusest tulenevaid iilesandeid.

$ 18. Direktori ametisse kinnitamine

(l) Kooli direktori vaba ametikoha t6itmiseks kuulutatakse vtilja avalik konkurss. Konkursi
kuulutab valja jakorraldab vallavalitsus.

(2) Direktori vaba ametikoha tiiitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korr4 direktorile
esitatavad kvalifikatsioonin6uded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme,

kehtestab vallavalitsus.



(3)Direktori kimitab ametissejavabastab alnetist vttlavditsus vallavanema e■ epanekul.

(4)Kooli direkto五 ga sOlmib,muudab,peatab m襲 3 iltleb iiles崎 61epingu vallavaneln v5i tema

poolt selleks volitatud isik.

§19.Direktori asendamine

(1)Direkto五 leiolc6igusttttadirektoritilesandeidomapuhkusejattё vOimetllsettal。

(2)Direkto五 加
"lekul ottS,"ё

綺imetuse,601ぬ ettes olemise aal vlns)aSendab

direktorit isik,kellel on kOhustus asendada dttektorit vattavdt t661epingule綺 i kellele

direktor tё ёttaga kO蜘 leppel almab ttutiSe■ lisatilesanded direktod 01csamete

」tmiseks.

(3)Direktor peab mttana iihe koolitOo可 a,kes tё mlesametett tulenevalt asendab direkto五t

olukorras,mil direkto五 tёёsuhe etteteatamist mttevδ imaldaval pottuSel 15peb v6i mil

direktor el oleヾもuneline korraldarna direktori asendalmst v6i tal ei ole v6imalust Fnttata

direktori asendaiat.賂 S01evas 16ikes sa∝ statudjuhul direktor“ asendama 6igustand isik

働idab direkto五 iilesandeid dirckto五 k5igi 5igusteja kohustustega.

(4)Direktor peab kool1 6ё korralduse tagallna nii,et direkto五 iilesanded oleks l匿 detud ka sё l

aJal,kui direktorJatema asendtta O■ Salnal ttal tta.

§20.Kooli 5ppen6ukogu

(1)Kooli фpenδukogu liimd on oppC― jakasvatustegevusega seotud kool壼 ёёttad.

(2)OppenOukOguttёdjuhibdirektor.

§21。 Oppen6ukogu pttdevusJa ilesanded

(1)Kooli 6pp∝Юukogu Olesalme on Oppetegevuse analiitisimine ja hindalnine ning sellc

juhtimiseks vaJdike otsutte tegemine.

(2)Opp∝崎司k)gu、hab onla pttlevllse piires iiksikktisimuste lahendalniseks vastu otsuseid.

§22。 Oppen5ukogu tllkord

(1)Oppen5ukogu tOё vo.■■■o■ k00SOlek.

(2)OppenёukOgu koosolekud peavad toimma v:癒 emaltiks kord ёppesemestrls.

(3)Opp∝崎ukOgu kutsub ko撼面 direktor. Oppel■ ukOgu toilllllmisest teavitatakse kё iki

liihmeid vttЮ mal viis p慈、enne koosoleku tollnllmist.

(4)Oppen6ukOgu on otsustusvё imeline,kui koosolekust vOtab osa tle poole ёppenOukogu

liihmetest,

(5)PおvakOrras mttgitud otsuseid“ tab ёppe綺ukogu vastu描皿Otamise teel.Otsus on vastu

v6etud,kui selle poolt ttetab rohkenl koosolckul viibivatest liikmetest kui vastu.

(6)OppenOukOgu koosolekud protokollitakseo Protokolli koostamlseks nillletataksc
ko9solcku algul pЮ tokollla.PrOtOkoll peab vastama agaaiamise korraldamist

regllleerivatele 5igusaktidele ning olema ldttsaadav hiuemalt 7 pお val koosoleku

toillntlmise pれ vast arvates.Protokollllc kttutab allakoosolekuj」 EttajaprOtokollla.

§23.Kooli hoolekogu

Koolihoolekogumoodustataksejatgutsebvdlavolikogukehtestatudko■ a dusel.



7. peatiikk

KOOLr VARA, rINANTSEERIMINE, ARUAI\DLUS JA JIiRELEVALYE

$ 24. Kooli vara

(1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle volikogu kehtestatud vallavara valitsemise
korra alusel Tapa vallalt vdi teistelt isikutelt ja asutustelt koolile sihtotstarbeliseks
valdamiseks, kasutamiseks ja k6sutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed,

rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

(2) Kooli valduses olev vara on Tapa valla omand.

(3) Kooli vara valdamine, kasutamine ja kiisutamine ning varaliste kohustuste vOtrnine

toimub volikogu kehtestatud vallavara valitsemise korras.

(4) Kool vdib iiiirida v6lja ruume ja instrumente ning osutada teisi tasulisi teenuseid. Kooli
poolt osutatavate ksuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

$ 25. Kooli finantstegevus

(1) Kooli finantstegevust juhib direktor.

(2) Koolil on Tapa valla eelarves alaeelarvena oma iseseisev eelarve.

(3) Kooli raamatupidamist peetakse tsentraalselt vallavalitsuse arengu- ja finantsosakonna
poolt.

(4) Kooli finantseerikkse Tapa valla eelarvest ja muudest allikatest (projektid, ruumide
rentimine, osalustasu j ms) saadud vahenditest.

(fl Oppekulude osaliseks katrniseks on koolil 6igus vdtta dppetasu. Oppetasu maksab dppuri
seaduslik esindaja. 0ppetasude suurused kinnitab hoolekogu ettepanekul volikogu.

$ 26. Aruandlus

(l) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve tiiitmise aruandeid rahandusministri,
haridus- ja teadusministri ning volikogu ja vallavalitsuse digusaktidega kehtestatud
tiihtae gadel j a korras.

(2) Kool esitab vallavalitsusele iga aasta l. miirtsiks tegevusaruande eelmise kalendriaasta
kohta.

$ 27. Jlirelevalve

(1) Jtirelevalvet kooli dppetegevuse kvaliteedi iile teostavad Haridus- ja Teadus-

ministeerium-

(2) Teenistuslikku jtirelevalvet kooli ja kooli direk;tori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse

iile teostab vallavalitsus.

(3) Kooli finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipiirasust kontrollib volikogu
revisjonikomisjon.

(4) Jiirelevalve ktiigus avastatud puudused on direktor kohustatud k6rvaldama jiirelevalve
organi miiiiratud tiihtpiievaks.



8. peatflkk

KOOLI TNiTBBRKORRALDAMINE JA TEGEYT]SE LOPETAMINE

$ 28. Kooli timberkorraldamine ja tegevuse lOpetamine

(l) Kooli iimberkorraldamise ja tegevuse ldpetamise otsustab volikogu ja korraldab
vallavalitsus.

(2) Kooli timberkorraldamine tiihendab kooli kui asutuse tihinemist v6i jagunemist.
(3) Asutus iihineb vdi jaguneb jiirgmiselt:

1) asutus tihendatakse teise samase asutusega, kusjuures iihendatavad asutused ldpetavad

tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus asutus;

2) asutus liidetakse teise asutusegaja liidetav asutus lOpetatakse;

3) asutus jaotatakse viihemalt kaheks asutuseks ja jagunev asutus lOpetab tegevuse.
(4) Kooli tegevus lOpetatakse juhul, kui kooli ei ole valla teenuste osutamiseks enam vaj4

kooli ei ole vdimalik finantseerida, kool ei vasta jiirelevalveorgani hinnangul
digusaktidega kehtestatud n6uetele v6i muul seadusega etteniihtud juhul.

(5) Kooli iimberkorraldamine ja tema tegevuse ldpetamine v6ib toimuda ainult piirast

Oppeperioodi 16ppu.

(6) Kooli timberkorraldamise vdi tegevuse l6petamise otsus tehakse teatavaks Oppuritele,

lastevanematele, koolitdOtajatele ning Eesti Hariduse Infosiisteemi volitatud tdtitlejale
neli kuud enne kooli Oppeperioodi 10ppu.

9. peatiikk

RAKENDUSSATTED

$ 29. Kooli p6himiiiiruse kinnitamine, muutmine ja tiiiendamine

(l) Kooli pdhimdiiruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks volikogu.

(2) PdhimAiiruse, selle muutmise v6i ttiiendamise eelndu t66tab vtilja kooli direktor v6i
vallavalitsus. Eeln6u peab enne volikogus kinnitamist heaks kiitma kooli hoolekogu,

vallavalitsus ja volikogu vastav alaline komisjon.

$ 30. Miiiiruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Tapa Vallavolikogu 26. m?i,rts 2015 mitilrus nr 41 "Tapa Muusikakooli
p6himiiiiruse kinnitamine".

$ 31. Miiiiruse j6ustumine

Miiiirus j6ustub kolmandal p?ieval p?irast Riigi Teatajas avalikustamist.

Vallavolikogu esimees

Toomas Uudeberg


