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1. Hariduse valdkonna õigusaktide ülevaatamine
Vaadati üle hariduse valdkonna olulisemad õigusaktid.
1.1 Põltsamaa valla koolieelsete lasteasutuste ja koolide teeninduspiirkondade
kehtestamine
Toimus arutelu, kas siduda koolide ja lasteaedade teeninduspiirkond elukohaga või kinnitada
teeninduspiirkonnaks Põltsamaa vald. Kaaluti erinevaid variante ning arutati nende plusse ja
miinuseid. Jõuti seisukohale, et koolide ja lasteaedade teeninduspiirkonnaks jääb terve vald.
Jäädi arvamusele, et koolieelsesse lasteasutusse ja kooli vastuvõtmise avalduse esitab
lapsevanem vallavalitsusele, kes lähtub otsuse tegemisel võimalusel lapsevanema soovist. Kui
lasteaias/koolis on lasteaiakohti/õppekohti vähem kui sooviavaldusi, lähtutakse elukoha
lähedusest ja sellest, kas samas asutuses õpivad lapse õed-vennad. Vallavalitsusele jääb
kaalutlusõigus muude oluliste tegurite arvestamisel.
1.2 Koolitöötajate koossisu kinnitamise kord
Kooli pidaja st volikogu pädevus.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 35 lõike 2 kohaselt toimub
hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu kinnitamine ning muutmine volikogu
poolt kehtestatud korras.
Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 74 lõike 2 alusel kinnitab direktor koolitöötajate
koosseisu kooli pidaja kehtestatud korras. Kooli pidajaks on vallavolikogu.
Koolieelse lasteasutuse seaduse ( edaspidi KeLS) § 20 lõike 1: Lasteasutuse personali
miinimumkoosseisu kinnitab valdkonna eest vastutav minister määrusega, millest lähtuvalt
määrab lasteasutuse personali koosseisu lasteasutuse direktor.
Seega on siin kaalumise koht, kas teha kord aimult koolidele või üks ühine kord kõikide
hallatavate asutuste kohta (välja arvatud lasteaed). Korras võib kasutada tegelikult KeLS
analoogiat, et koosseisu kinnitab direktor/asutuse juht oma käskkirjaga arvestades eelarves

kinnitatud palgafondi ning kooskõlastab ametiasutusega. Kinnitaja võib olla kas osakond või
vastav spetsialist, vastavalt sellele, kuidas uues ametiasutuses on kokkulepitud.
1.3 Põltsamaa valla koolide direktorite töötasustamise alused
Toimus arutelu. Otsustati, et koolijuhtide töötasustamise korda eraldi ei tehta, vaid tehakse
hallatavate asutuste juhtide töötasustamise kord üldiselt. Küll tuleks kehtestada hallatavate
asutuste töötajate töötasu vahemikud ja direktorite palgamäära kinnitamisel arvestada kooli
suurust (töötajate arvu).
Otsustati: Ei ole vaja kehtestada enne 01.01.2018, kuna sisuliselt ei muutu ühinemisega
praegu kehtivad lepingud ning uut korda saab hakata ette valmistama pärast uue valla
moodustamist.

1.4 Õpilaste sõidusoodustuste määramise ja sõidukulude hüvitamise kord
Arutati koolitranspordist laiemalt. Põhimõttest, et Põltsamaa valla õpilastele on Jõgeva
maakonnas transport ( nii kooli kui ka huvitegevusele) tasuta, on kokkulepitud
õhinemislepingus. Selles osas oodatakse lapsevanema ja omavalitsuse koostööd, et teha
selgeks konkreetse lapse vajadused. Mõistlik oleks sõidukaartide süsteem. Kaugemale
huviringi transport (vanema isikliku autoga) kompenseeritakse põhimõttel, et analoogset
huviringi maakonnas ei ole ning sinna ei ole võimalik käia ühistranspordiga. Rohkem, kui
kahes huviringis käimist ei toetata. Kompensatsiooni suurus võiks jääda vahemikku 0,15 0,20 eurot kilomeetri eest. Väljaspool maakonda gümnaasiumis käimist kompenseeritakse,
kui käiakse lähimas koolis kuhu käib ühistransport. Alati saab arvestada ka erisustega.

1.5 Põltsamaa valla lasteaialastele ja õpilastele toiduraha toetuse andmise kord
Vastav kord on praegu olemas Põltsamaa vallas ja Pajusi vallas. Põltsamaa vallas makstakse
praegu 64 senti lasteaia toidurahast ja 78 senti gümnaasiumi toidurahast. Toimus arutelu.
Otsustati: Valmistada uuele volikogule ette määruse eelnõu arvestades parimat praktikat.
1.6 Korrad, mis ei vaja kehtestamist enne 01.01.2018.a
Vaadati üle veel lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord,
Põltsamaa valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord ning Põltsamaa valla
haridusasutuste direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord.
Avaldati arvamust, et need korrad ei vaja kehtestamist enne uue valla töölehakkamist. Kadri
Suni tegi ettepaneku, et kuna uues vallas soovitakse hariduse valdkonna kostööprojektideks
eelarve vahendeid, siis peaks olema selle kasutamise kohta ka kord. Kadri lubas teha
12.septembriks eelnõu kavandi, mida saab koos üle vaadata ja täiendada.
Järgmine koosolek toimub 6. septembril kell 11.00 Põltsamaa Linnavalitsuses.
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