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Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidajale
pandud ülesannete täitmiseks volituste andmine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 2 sätestab, et õigusaktiga kohaliku
omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud
küsimused otsustab omavalitsusüksuse nimel volikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise
volitada valla- või linnavalitsusele või volikogu poolt määratud osavalla või linnaosa esinduskogule,
ametiasutusele, asutuse struktuuriüksusele või ametnikule.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) § 1 lõike 2 järgi on munitsipaalkooli pidajaks vald
või linn. PGS paneb kooli pidajale mitmeid ülesandeid, mille täitmist ei ole otstarbekas jätta
volikogule. Nende ülesannete täitmiseks võib anda volituse vallavalitsusele kui täitevorganile,
vallavalitsusele kui ametiasutusele või kooli direktorile.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.
1. Volitada Põltsamaa Vallavalitsust kui täitevorganit (vallavalitsus) täitma järgmisi PGS-ga kooli
pidaja pädevusse antud ülesandeid:
1.1. PGS § 24 lõike 7 alusel direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul valdkonna eest vastutava
ministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevate koolivaheaegade kehtestamine;
1.2. PGS § 26 lõigete 2, 3 ja 5 alusel ning lõigetes 3 ja 5 sätestatud tingimustel klassi täitumuse
ülemisest piirnormist väiksema või suurema klassi täitumuse piirnormi kehtestamine;
1.3. PGS § 38 lõike 1 sätetest lähtuvalt nõusoleku andmine koolis pikapäevarühmade
moodustamiseks;

1.4. PGS §-st 43 tulenevalt koolitervishoiuteenuse osutamisega seotud kulude katmise korraldamine;
1.5. PGS § 71 lõike 5 alusel direktori vaba ametikoha täitmiseks konkursi väljakuulutamine ning PGS
§ 71 lõike 6 alusel direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra
kehtestamine.
2. Volitada Põltsamaa Vallavalitsust kui ametiasutust täitma järgmisi PGS-ga valla ja kooli pidaja
pädevusse antud ülesandeid:
2.1. PGS §-st 13 tulenevalt koolikohustuse täitmiseks meetmete korraldamine ja tagamine;
2.2. PGS § 37 lõikest 2 lähtuvalt koostöös vallavolikoguga ja vallavalitsusega koolis tugispetsialistide
teenuse rakendamise võimaluste tagamine;
2.3. PGS § 38 lõike 1 sätetest lähtuvalt ja vallavalitsuse nõusolekul koostöös kooliga
pikapäevarühmade moodustamise korraldamine;
2.4. PGS § 39 lõike 6 alusel vajadusel valdkonna eest vastutavale ministrile taotluse esitamine kooli
juurde moodustatavas õpilaskodus riiklikult toetavate kohtade määramiseks;
2.5. PGS § 42 lõike 1 alusel koolis õpilaste toitlustamise korraldamine;
2.6. PGS §-st 43 lähtuvalt koolis tervishoiuteenuse osutamise korraldamine;
2.7. PGS § 44 lõikes 3 kirjeldatud meetmete rakendamiseks võimaluste loomine;
2.8. PGS § 45 lõike 2 alusel võimaluste loomine õpilaste ja koolitöötajate kaitseks hädaolukorras;
2.9. PGS § 63 lõike 2 alusel koolitusloa saamise taotluse esitamine valdkonna eest vastutavale
ministrile ning PGS § 63 lõike 3 punktis 4 märgitud kinnituse andmine kvalifikatsiooninõuetele
vastavate direktori, õppealajuhataja ja õpetajate olemasolu kohta.
3. Volitada koolide direktoreid täitma järgmisi PGS-ga kooli pidaja pädevusse antud ülesandeid:
3.1. PGS § 27 lõike 5 alusel kooli vastuvõtu tingimuste ja korra kehtestamine;
3.2. PGS § 44 lõikest 2 tulenevalt kooli kodukorras õpilaste ja koolitöötajate õpilaste ja koolitöötajate
vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest
teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning PGS § 44 lõikes 7 sätestatud järelevalvemeetme
rakendamise korra kehtestamine.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik
otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Vään
vallavolikogu esimees

Seletuskiri vallavolikogu otsuse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidaja pädevusse
antud ülesannete delegeerimine“ eelnõule
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lõige 1 sätestab tegevused ja küsimused, mis
kuuluvad volikogu ainupädevusse. Õigusaktiga kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse
või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimused otsustab omavalitsusüksuse nimel
volikogu.
KOKS § 22 lõike 2 kohaselt võib volikogu lõikes 1 nimetamata ülesannete ja küsimuste lahendamise
volitada valla- või linnavalitsusele või volikogu poolt määratud osavalla või linnaosa esinduskogule,
ametiasutusele, asutuse struktuuriüksusele või ametnikule juhul, kui vastav õigusakt ei sätesta ise
kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu ainupädevust ülesande lahendamisel.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) § 24 lõikes 7, § 26 lõigetes 2, 3 ja 5, § 38 lõikes 1, § 43,
§ 71 lõigetes 5 ja 6 kohaliku omavalitsuse kui kooli pidaja pädevusse antud küsimuste lahendamine
delegeeritakse Põltsamaa Vallavalitsusele kui täitevorganile.
PGS § 24 lõike 7 järgi kehtestab koolivaheajad valdkonna eest vastutav minister. 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. Kuna koolivaheajad on vaja kehtestada igaks
õppeaastaks eraldi, siis on direktori ettepanekul erinevate vaheaegade kehtestamine mõistlik
delegeerida vallavalitsusele.
PGS § 26 lõiked 2 ja 3 annavad kooli pidajale õiguse kehtestada klassi täitumuse ülemisest
piirnormist (24 õpilast) väiksema klassi täitumuse ülemise piirnormi ja ka kooli direktori ettepanekul
ning hoolekogu nõusolekul piirnormist suurema klassi täitumuse ülemise piirnormi. Lõike 5 alusel
viiakse eriklassis tõhustatud tuge saavate õpilaste õppetööd läbi kuni 12 õpilasega ja erituge saavate
õpilaste puhul kuni kuue õpilasega. Kooli pidaja võib põhjendatud juhul direktori ettepanekul ja
hoolekogu nõusolekul suurendada konkreetses eriklassis õpilaste arvu üheks õppeaastaks.
Vallavalitsus, tehes kooli direktori ja ka hoolekoguga pidevat koostööd ja teades vajadusi, saab teha
kaalutlusotsuse kiiremini.
PGS § 38 lõike 1 kohaselt võib kooli direktor kooli pidaja nõusolekul moodustada koolis
pikapäevarühmi põhiharidust omandavatele õpilastele. Hoolekogu ettepanekul on kool koostöös kooli
pidajaga kohustatud korraldama pikapäevarühmade moodustamise. Vallavalitsus saab koolilt või
hoolekogult operatiivselt teavet sellest vajadusest ning otsuse vastuvõtmine on kiirem.
PGS § 43 lõike 2 kohaselt 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.

PGS § 71 lõigete 5 ja 6 kohaselt kuulutab direktori vaba ametikoha täitmiseks konkursi välja kooli
pidaja ning direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestab
kooli pidaja, esitades selle enne arvamuse andmiseks hoolekogule.
PGS §-s 13, § 37 lõikes 2, § 38 lõikes 1, § 39 lõikes 6, § 42 lõikes 1, § 43 lõikes 2, § 44 lõikes 3, § 45
lõikes 2, § 63 lõigetes 2 ja 3 kohaliku omavalitsuse kui kooli pidaja pädevusse antud küsimuste
lahendamine delegeeritakse Põltsamaa Vallavalitsusele kui ametiasutusele.
PGS § 13 sätestab, et koolikohustuse täitmise tagamiseks toetab koolikohustusliku isiku
elukohajärgne vald või linn vastavalt vajadustele ja võimalustele koolikohustuslikku isikut, vanemat
ja kooli, luues oma pädevuse piires tingimused koolikohustuse täitmiseks, sealhulgas:
1) korraldab koolikohustuslike isikutega tegelemist, koolikohustuse täitmata jätmise põhjuste
väljaselgitamist ning meetmete rakendamist koolikohustust mittetäitvate isikute suhtes, määrates
ametikoha või struktuuriüksuse, mille ülesannete hulka see kuulub;
2) korraldab võimaluse korral koolitusi vanematele, kelle lapsed ei täida koolikohustust, et toetada
neid tingimuste loomisel koolikohustuse täitmiseks.
PGS § 37 lõike 2 kohaselt loob kooli pidaja võimalused tugispetsialistide teenuse rakendamiseks.
PGS § 38 lõike 1 järgi võib kooli direktor 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 ning huvide arendamisel. Hoolekogu
ettepanekul on kool koostöös kooli pidajaga kohustatud korraldama pikapäevarühma moodustamise.
PGS § 39 lõike 6 kohaselt määrab kooli pidaja taotlusel valdkonna eest vastutav minister maakonnas
munitsipaal- või erakooli, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus luuakse
riiklikult toetatavad kohad nende perede põhiharidust omandavatele lastele, kellel on raskusi
toimetulekuga (edaspidi riiklikult toetatav õpilaskodu koht) ning riiklikult toetatavate õpilaskodu
kohtade arvu nendes koolides.
PGS § 42 lõike 1 kohaselt korraldab kooli pidaja õpilaste toitlustamise koolis rahvatervise seaduse
alusel sätestatud tervisekaitsenõuete kohaselt.
PGS § 44 lõike 3 kohaselt loob kooli pidaja võimalused õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise
turvalisuse ja tervise kaitseks ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamiseks
kooli kodukorras sätestatu kohaselt.
PGS § 45 lõike 2 kohaselt loob kooli pidaja võimalused õpilaste ja koolitöötajate kaitseks
hädaolukorras.
PGS § 63 lõigete 2 ja 3 alusel esitab kooli pidaja munitsipaalkooli koolitusloa saamise taotluse,
millele on lisatud kohustuslikud dokumendid valdkonna eest vastutavale ministrile vähemalt viis
kuud enne õppeaasta algust.
PGS § 27 lõikes 5 ja § 44 lõikes 2 kohaliku omavalitsuse kui kooli pidaja pädevusse antud küsimuste
lahendamine delegeeritakse koolide direktoritele.

PGS § 27 lõike 5 järgi kehtestab kooli pidaja (volikogu) või kooli pidaja volitusel direktor kooli
vastuvõtmise tingimused ja korra, sealhulgas teadmiste ja oskuste hindamise korra gümnaasiumi
vastuvõtmisel. Korra eelnõu valmistab kooli direktor ja esitab selle enne kehtestamist hoolekogule
arvamuse andmiseks.
PGS § 44 lõike 2 kohaselt 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.
Tulenevalt eelnevast on otstarbekas delegeerida põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud
kohaliku omavalitsuse kui kooli pidaja pädevusse antud küsimuste lahendamine.
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