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I

Narva Muusikakooli vastuvotmise,
valjaarvamise ja lopetamise tingimused ja kord

Miiiirus kehtestatakse huvikooli seaduse § 13 loike I, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 22 loike 2 ja § 30 loike 1 punkti 2, Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a maaruse nr 5
"Huvikooli seaduse § 6 loigetes 1 ja 3, § 7 loikes 2, § 9 loikes 5, § 10 loigetes 4, 5 ja 6, § II
loikes 1, § 13 l5ikes I, § 14 loikes 2 ja loike 3 punktis 8, § 15 l5ikes 1, § 17 loigetes I ja 2, § 22
loikes 22 ja pedagoogide atesteerimise tingimuste ja korra § 4 loike 1 punktis 1 kooli pidaja
piidevusse antud Ulesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele" ning haridus- ja
teadusministri 21. martsi 2007 maaruse nr 24 "Huviharidusstandard" alusel

§ l.Uldsatted
Maiirusega kehtestatakse opilaste vastuvotmise Narva Muusikakooli (edaspidi kool), koolist
valjaarvamise ning kooli lopetamise tingimusedja kord.

§ 2. Opilaste vastuvott kooli
(1)

Kuulutused kooli vastuvotu kohta avalikustatakse massiteabevahendites (ajalehtedes, raadio
kaudu) ning kooli infotahvlil ja veebileheI. Vajadusel kuulutatakse tiiiendav vastuvott.

(2)

Opilane voetakse kooli ilma katseteta eelkuulamise alusel ning lapsevanema voi sisseastuja
seadusliku esindaja vormikohase avalduse alusel, samuti kooli vastuvottu voib taotleda
tiiiskasvanud sisseastuja ise.

(3)

Kooli opilaseks voetakse soovi avaldanud laps ja noor huvikooli seaduse alusel.
Taiskasvanute elanikkonna ope toimub vastavalt taiskasvanute koolituse seadusele.

(4)

Opilased voetakse kooli vastu maikuu !Opus, Iisavastuvott toimub augustikuu lopus vahetult
enne uue kooliaasta algust.

(5)

Lisa-aastatele voetakse vastu oppimist jiitkavad kooli vilistlased ja muusikas voimekad
noored vonnikohase avalduse aluseI.

(6)

Opilane, kes on mones muus muusikakoolis oppekava alusel Hibinud eelnevad klassid ning
vastab Narva Muusikakooli oppekava nouetele, voetakse kooli eelkuulamise alusel. Selleks
peab lapsevanem, sisseastuja seaduslik esindaja voi taiskasvanud sisseastuja ise lisaks
avaldusele esitama ka teise muusikakooli tunnistuse ja eriala individuaalplaani koopia.
Ettekuulamise noue satestatakse kooli oppekavas.

(7)

Juhul, kui opilane, kes on mones muus muusikakoolis oppekava alusel Hibinud eelnevad
klassid, ei vasta Narva Muusikakooli oppekava nouetele, miHirab oppenoukogu klassi, kus
opilane jatkab opinguid, arvestades opilase seni omandatud muusikaharidust.

§ 3. Kooli vastuvotutaotluse esitamise kord
(1)

Opilase kooli vastuvotmiseks esitab lapsevanem, sisseastuja seaduslik esindaja voi
taiskasvanud sisseastuja ise:
1) kirjaliku vormikohase avalduse (vt lisa 1);
2) sisseastuja isikuttoendava dokumendi voi viimase puudumisel slinnitunnistuse;
3) lapsevanema voi sisseastuja seadusliku esindaja isikuttoendava dokumendi.

(2)

Oma allkirja ja andmete esitamisega annab lapsevanem, sisseastuja seaduslik esindaja voi
taiskasvanud sisseastuja ise nousoleku nende andmete Maksu- ja Tolliametile esitamiseks.

(3)

Esitades avalduse, votab lapsevanem, sisseastuja seaduslik esindaja voi taiskasvanud
sisseastuja ise endale vastutuse oppetasu oigeaegse tasumise eest.

(4)

Opilase kooli vastuvotmise otsustab oppenoukogu.

(5)

Opilase kooli vastuvotmist vormistab direktor kaskkirjaga.

§ 4. Opilase teavitamise kord kooli vastuvotmise kohta
(1)

Kooli sisseastunute eelnimekirjad pannakse tutvumiseks liles kooli infotahvlitele ja kooli
veebilehele ning avalikustatakse oppenoukogu istungil vahetult enne oppeaasta algust.

(2)

Kooli sisseastunute lOppnimekirjad kinnitab kooli direktor hiljemalt 14. septembril.

§ 5. Kooli lopetamine
(1)

Huvikool loetakse lOpetatuks parast asjakohase huviala oppekava taitmist ja lopueksamite
sooritamist.

(2)

Huvikooli lOpetamist toendab huvikooli lopudokument (vt lisa 2 ja 3), milles kajastatakse
huvikoolis oppimise aeg ja labitud oppeainete loend.

(3)

Oppeetapp loetakse lopetatuks, kui opilane on sooritanud eksamid ning saanud vastava
klassi/astme tunnistuse.

(4)

Muudatused opilaste nimekirjas vormistatakse kooli direktori kaskkirjaga.

§ 6. Opilase koolist valjaarvamine
(1)

Opilane arvatakse kooliopilaste nimekirjast valja:
1) kooli lopetamisel;
2) lihe aastajooksul mitterahuldavate opitulemuste korral;
3) kooli kodukorra ja lildtunnustatud kaitumisnormide rikkumisel;
4) lapsevanema, seadusliku esindaja voi taiskasvanud opilase avalduse alusel;
5) pohjuseta oppeWost lihe kuu jooksul puudumisel;
6) oppetasuvolgnevuse tottu.

(2)

Koolist valjaarvamisest informeeritakse 5pilast ja lapsevanemat v5i 5pilase seaduslikku
esindajat.

(3)

Opilase nimekirjast kustutamise aluseks on 5ppen5ukogu otsus.

§ 7.0pilase nimekirjast valjaarvamisel valjastatavad dokumendid

Opilase nimekirjast valjaarvamisel valjastatakse 5pilasele, lapsevanemale v5i 5pilase
seaduslikule esindajale direktori poolt allkirjastatud ja kooli pitsatijaljendiga t5estatud
jooksva 5ppeaasta 5pitunnistus.

§ 8.0pilaste arvestus
(1)

Kooli 5pilaste arvestust peetakse 5pilasraamatus/5pilaste registris.

(2)

Kooli 5pilaste igakuiste nimekirjade vormistamist ja 5pilaste arvestuse pidamise kontrolli
teostab kooli 5ppealajuhataja.

§ 9. Rakendamine
Maarus j5ustub seadusega satestatud korras.
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,[J,l1peKTopy HapBcKoH MY3bIKaJIbHOH llKOJlbI

AVALDUS
3A.SIBJIEHME
Palun votta Narva Muusikakooli vastu minu laps =-=-__---,,-....,....,:--
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erialale

DpOllY npl1HlITb Moero pe6eHKa B LJI1CJlO YLJaIl.\I1XCli HapBCKOH MY3bIKaJlbHOH llKOJlbI no KJlaccy

Lapse perekonnanimi

Eesnimi

<1>aMI1J1l1l1 pe6eHKa

I1MlI

_

Siinniaeg (pliev, kuu, aasta)

_

,[J,aTa p0lK,l\eHl1l1 (.L\eHb, MeClIl(, ro.L\)

Isikukood

Emakeel

JII1LJHblH KO.L\

PO.L\HOH 1I3bIK

_

Kodune aadress

_

,[J,oMaWHI1H 3.L\pec

Telefon

e-mail

_

TeJletlJoH

Uldhariduskool - - - - - - - - : c - - - - - : : - - - - - - - - - - - - - Klass - - - - - - - - - 
B KaKoH o6Il.\eo6paJoBaTeJlbHOH WKOJle o6yLJaeTCli
Knacc
TULU DEKLAREERIVA VANEMA I SEADUSLIKU ESINDAJA ANDMED
):\AHHbIE POLlHTEJUI 13AKOHHOrO IlPELlCTABHTEJI5! L\Jl5! HAJIOrOBOro LlEI1APTAMEHTA

Perekonna- ja eesnimi

_

<1>aMI1J1l1l1,I1MlI

Isikukood

_

JII1LJHbIH KO.L\

Tiiiikoht

_

MeCTO pa60Tbl

Amet

Telefon

,[J,omKHOCTb

TeJletlJoH

_

Raha ei tagastata opilase pohjuseta puudumise korral.
Dpl1 OTCyTCTBl111 yqaIl.\erOCli Ha 3aHlITI1l1X 6e3 npl1LJI1HbI, .L\eHbrl1 He B03BpaIl.\aIOTCli.
Kooli nimekirjast kustutatakse ainult lapsevanema v5i 5pilase seadusliku esindaja avalduse alusel kooli direktori nimele.
Avalduse mitteesitamise korral aIVestatakse 5ppemaks taies ulatuses.
OTLJI1CJleHl1e 113 llKOJlbI ocymecTBJllIeTCli TOJlbKO Ha OCHOBaHl111 3allBJleHI111 p0.L\I1TeJlll 11J111 3aKOHHoro npe.L\CTaBI1TeJlll
YLJeIlI1Ka, npe.L\OCTaBJleHHOrO Ha I1MlI .L\l1peKTopa. Dpl1 OTCyTCTBl111 3allBJleHI111 nJlaTa 3a o6yLJeHI1e HaLJI1CJllIeTCli B nOJlHOM
06beMe.

Vanema I seadusliku esindaja allkiri
nOllnHcb POIlHTeJIll 13aKoHHoro npellCTaBHTeJIJI

Kuupaev
LlaTa

Kinnitan, et olen tutvunud Narva Muusikakooli vastuvotmise, vliljaarvamise ja IOpetamise tingimuste ja korraga.
IlO.L\TBeplK,l\aIO, LJTO o3HaKOMJleH(a)
MY3blKaJIbHOH WKOJlbI.

Lisa:
Dpl1J10)KeHl1e:

C IlOPll.L\KOM

11

YCJlOBl1l1MI1

npl1eMa,

OTLJI1CJleHl1l1

11

OKOHLJaHl1l1

HapBcKoH

1. Lapse siinnitunnistuse voi passi koopia
Konl1l1 CBI1.L\eTeJlbCTBa 0 p0)K.L\eHI1I1 11J111 nacnopTa pe6eHKa

2. Lapse foto 3 x 4
<1>oTorpatlJl1l1 pe6eHKa

3x4
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