EELNÕU
KOMISJONID (ristiga juhtivkomisjon):
hariduskomisjon

X

eelarvekomisjon
kultuuri- ja spordikomisjon
keskkonna -ja
korrakaitsekomisjon
revisjonikomisjon
sotsiaalkomisjon
arengu- ja ettevõtluskomisjon
maaelukomisjon
eestseisus
PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Põltsamaa

17.06.2020 nr 1-4.1/2020/295

Põltsamaa Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 33
„Lasteaed MARI põhimäärus“ muutmine
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse
seaduse § 9 lõike 3 alusel
§ 1. Määruse muutmine
Põltsamaa Vallavolikogu 28.06.2018 määruses nr 33 „Lasteaed MARI põhimäärus“ tehakse
järgmised muudatused:
1) paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Lasteasutuse töötajad on õpetajad, tervishoiutöötaja ja õpetajaid abistavad töötajad.“;
2) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Direktor esitab lasteasutuse personali koosseisu vallavalitsusele kooskõlastamiseks, võttes
aluseks haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kvalifikatsiooninõuded ning lasteasutuse
personali miinimumkoosseisu, arvestades konkreetseid vajadusi ja lähtudes rühmade
komplekteerimisest. Personali koosseis kooskõlastatakse vallavalitsuse korraldusega enne õppeaasta
algust üldjuhul üheks õppeaastaks. Personali koosseis kinnitatakse direktori käskkirjaga vastavalt
vallavalitsuse kooskõlastusele.“.
§ 2. Määruse jõustumine
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

(2) Määruse § 1 punkt 1 jõustub 01.09.2020.

(allkirjastatud digitaalselt)
Erkki Keldo
vallavolikogu aseesimees vallavolikogu esimehe ülesannetes

Seletuskiri määruse „Põltsamaa Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 33 „Lasteaed MARI
põhimäärus“ muutmine“ eelnõule
Põltsamaa Vallavalitsus andis 11.05.2020 korralduse nr 2-3/2020/143 „Hallatavate asutuste
majanduspersonali töökohtade ümberkorraldamine“, mille tulemusena kõik majandusega seotud
töökohad viiakse üle Põltsamaa Halduse alla. Seetõttu vajab muutmist Lasteaia MARI põhimääruse
§ 11 lõige 1 nii, et töötajate loetelust jäetakse välja lasteaia majandamist tagavad töötaja. Lasteaia
majandamise tagavad alates 01.09.2020 Põltsamaa Halduse töötajad.
Lasteaia MARI põhimääruse § 11 lõiget 2 muudetakse nii, et lasteaia direktor peab enne lasteaia
töötajate koosseisu kinnitamist saama selleks vallavalitsuse kooskõlastuse. Sarnane korraldus on ka
Põltsamaa valla koolide ja lasteaed-koolide töötajate koosseisu kooskõlastamisel ja kinnitusel. Pole
õigustatud, et lasteaia direktor ei pea töötajate koosseisu vallavalitsusega kooskõlastama.

Eelnõu ja seletuskirja koostas: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters
Kooskõlastas: vallasekretär Janne Veski
Eelnõu esitaja: Põltsamaa Vallavalitsus
Ettekandja: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters

