Seletuskiri Tõrva Linnavolikogu määruse eelnõule
„Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline
delegeerimine“

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses on mitmeid regulatsioone, millega on antud kooli pidajale
mõni volitus, ülesanne või kohustus. Munitsipaalkooli pidajaks on tulenevalt põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 1 lõikele 2 vald või linn.
Kui ülesanne on antud kooli pidajale, peaks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg
2 alusel otsuseid tegema linnavolikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise delegeerida
valla- või linnavalitsusele. Kooli tegevuses ettetulevate olukordade tõhusaks ja kiireks
lahendamiseks on vajalik ja mõistlik mõnel juhul volitusnorm anda linnavalitsusele.
Ülevaade põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse sätetest, mis annavad kooli pidajale teatud
õiguse või kohustuse
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PGS § 24 lg 7
Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada valdkonna
eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad,
arvestusega et koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega
vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa
järjestikust nädalat. Ettepanek anda volitused linnavalitsusele.
PGS § 26 lg 2
Kooli pidaja võib kehtestada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piirnormidest
väiksema klassi täitumuse ülemise piirnormi. Ettepanek anda volitused
linnavalitsusele
PGS § 26 lg 3
Kooli pidaja võib erandjuhul direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul
suurendada õpilaste arvu üle käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirnormi üheks
õppeaastaks konkreetses klassis juhul, kui kõik tervisekaitse- ja ohutusnõuded on
täidetud. Käesoleva seaduse § 51 lõikes 1 nimetatud klassides ja rühmades ei tohi
õpilaste arvu suurendada üle käesolevas seaduses sätestatud piirnormi. Ettepanek anda
volitused linnavalitsusele.
PGS § 27 lg 5
Käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri
määrusega volitatud ulatuses kehtestab kooli pidaja või kooli pidaja volitusel direktor
kooli vastuvõtu tingimused ja korra, sealhulgas teadmiste ja oskuste hindamise korra
gümnaasiumi vastuvõtmisel. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu valmistab ette
kooli direktor ning see esitatakse enne kehtestamist hoolekogule arvamuse andmiseks.
Ettepanek anda volitused linnavalitsusele.
PGS § 38 lg 1
Kooli direktor võib kooli pidaja nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi
põhiharidust omandavatele õpilastele. Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise
tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja
suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses
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ning huvide arendamisel. Hoolekogu ettepanekul on kool koostöös kooli pidajaga
kohustatud korraldama pikapäevarühma moodustamise. Ettepanek anda volitused
linnavalitsusele.
PGS § 42 lg 1
Kooli pidaja korraldab õpilaste toitlustamise koolis rahvatervise seaduse alusel
sätestatud tervisekaitsenõuete kohaselt. Ettepanek anda volitused linnavalitsusele.
PGS § 43 lg 2
Kooli pidaja korraldab koolitervishoiuteenuse kättesaadavuse ning teeb järjepidevuse
tagamiseks koolitervishoiuteenuse osutajaga koostööd, tagab ruumide ja
mittemeditsiinilise sisseseade olemasolu koolis tervishoiuteenuste korraldamise
seaduse § 25 lõike 2 alusel kehtestatud nõuete kohaselt ja katab sellega seotud kulud
ning korraldab ja rahastab õpilase transporti tervishoiuteenuse osutamise asukohta
juhul, kui selleks esineb vältimatu vajadus ning õpilase vanemal puudub selles
olukorras võimalus transporti korraldada. Ettepanek anda volitused linnavalitsusele.
PGS § 44 lg 2
Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade
ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise
ning käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud meetme rakendamise kord sätestatakse
kooli kodukorras kooli pidaja nõusolekul. Ettepanek anda volitused linnavalitsusele.
PGS § 44 lg 3
Õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitseks ning vaimse
ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamiseks kooli kodukorras sätestatu
kohaselt loob võimalused kooli pidaja ning selle korraldab direktor. Võimaluste
loomine eelarve kaudu.
PGS § 45 lg 2
Kooli pidaja loob võimalused ja direktor korraldab õpilaste ja koolitöötajate kaitse
hädaolukorras. Võimaluste loomine eelarve kaudu.
PGS § 51 lg 2
Kooli põhimääruses sätestatakse, millised hariduslike erivajadustega õpilaste klassid ja
rühmad selles koolis tegutsevad. Kooli pidaja nõusolekul võib direktor moodustada ka
hariduslike erivajadustega õpilaste klasse ja rühmi, mida põhimääruses sätestatud
ei ole. Ettepanek anda volitused linnavalitsusele nõusoleku andmiseks.
PGS § 54 lg 1
Kooli pidaja otsusel võib põhikoolis pakkuda lisaõpet lihtsustatud riikliku õppekava
järgi põhikooli lõpetanutele, mille eesmärk on pakkuda täiendavat ettevalmistust ja
tuge õppe sujuvaks jätkamiseks või üleminekuks tööturule. Ettepanek anda volitused
linnavalitsusele.
PGS § 63 lg 2
Koolitusloa saamise taotluse esitab kooli pidaja valdkonna eest vastutavale ministrile
vähemalt viis kuud enne õppeaasta algust. Ettepanek anda volitused linnavalitsusele.
PGS § 63 lg 3 p 4
Säte nõuab kooli pidaja kinnitust kvalifikatsiooninõuetele vastavate direktori,
õppealajuhataja ja õpetajate olemasolu kohta. Ettepanek anda volitused
linnavalitsusele.
PGS § 67 lg 2
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Arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös hoolekogu,
õpilasesinduse, õppenõukogu ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli.
Arengukava kinnitab kooli pidaja või tema volitatud isik ja kooli direktor annab selle
täitmisest aru kooli pidaja kehtestatud korras. Arengukava ja selle muudatused
esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele
ja õppenõukogule. Arengukava kinnitamine reguleeritud Tõrva linna
põhimääruses.
PGS § 71 lg 2 p 4
Direktor kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist
arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks kooli pidajale.
Ettepanek anda volitused linnavalitsusele.
PGS § 71 lg 2 p 6, PGS § 74 lg 2
Direktor kinnitab kooli pidaja kehtestatud korras koolitöötajate koosseisu. TG
põhimääruses olemas.
PGS § 71 lg 5
Direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab konkursi välja kooli pidaja. Volitus
linnavalitsusele TG põhimääruses.
PGS § 71 lg 6
Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestab
kooli pidaja, esitades selle enne arvamuse andmiseks hoolekogule. Volitus TG
põhimääruses.
PGS § 73 lg 1
Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud
korras. Tõrva Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord (Tõrva
Linnavolikogu 22.02.2011 määrus nr 2).
PGS § 82 lg 3
Munitsipaalkooli kulud katab kooli pidaja. Kulude katmine läbi eelarve
PGS § 82 lg 10
Munitsipaalkooli eelarve kava projekti kohta annab arvamuse munitsipaalkooli
hoolekogu valla- või linnavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korra kohaselt.
Munitsipaalkooli eelarve kinnitab kooli pidaja valla- või linnavolikogu või valla- või
linnavalitsuse õigusaktide kohaselt.

