
NARVA LINNAVALITSUS 

MAARUS I 
Narva	 13.08.2008 nr 989 

Narva Laste Loomemaja opilaste vastuvotmise, 
valjaarvamise ja lopetamise tingimused ja kord 

Mlliirus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 15ike 1 punkti 2, § 22 
15ike 2, Huvikooli seaduse § 13 15ike 1, Haridus- ja teadusministri 21. martsi 2007 maaruse 
nr 24 «Huviharidusstandard» ja Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a. mlliiruse nr 5 alusel. 

§ 1. Uldsatted 

(1) Kaesoleva dokumendiga kehtestatakse 5pilaste vastuv5tmise Narva Laste Loomemajja 
(edaspidi kool) , koolist ja 5pilaste nimekirjast valjaarvamise ning kooli 15petamise 
tingimused ja kord. 

§ 2. Opilaste vastuvott kooH 

(1) Kuulutused kooli vastuv5tu kohta avalikustatakse massiteabevahendites (ajalehtedes, 
raadio kaudu) ning kooli infotahvlitel. Vajadusel kuulutatakse taiendav vastuv5tt. 

(2) Opilane	 v5etakse kooli lapsevanema v5i teda asendava isiku (edaspidi hooldaja) 
vormikohase avalduse alusel, samuti kooli vastuv5ttu v5ib taotleda sisseastuja seaduslik 
esindaja. 

(3) Kooli	 5pilaseks v5etakse soovi avaldanud last ja noort Huvikooli seaduse alusel. 
Taiskasvanute elanikkonna 5petamine toimub vastavalt Narva Linnavalitsuse poolt 
kinnitatud mlliirusele. 

(4) Opilased v5etakse kooli vastu 5ppeperioodi jooksul. 

(5) Opilane v5ib 5ppida lihes v5i mitmes ringis. 

§ 3. KooH vastuvotutaotluse esitamise kord 

(1) Opilase kooli vastuv5tmiseks esitab lapsevanem, hooldaja, sisseastuja seaduslik esindaja 
v5i taiskasvanud sisseastuja ise kirjaliku vormikohase avalduse. Avalduse vormi kinnitab 
kooli direktor. 

(2) Esitades	 avalduse, v5tab lapsevanem, hooldaja, sisseastuja seaduslik esindaja v5i 
taiskasvanud sisseastuja ise endale vastutuse 5ppimiseks vajalike tingimuste loomise ja 
5ppetasu 5igeaegse tasumise eest. 

(3) Oma allkirja ja andmete esitamisega annab lapsevanem, hooldaja, sisseastuja seaduslik 
esindaja v5i taiskasvanud sisseastuja ise n5usoleku nende andmete Maksuametile 
esitamiseks. 

(4) Opilase kooli vastuv5tmist vormistab direktor kaskkirjaga. 



§ 4. Kooli lopetamine 

(1)	 Huvikoolloetakse 15petatuks parast asjakohase huviala 5ppekava taitmist. 

(2) Huvikooli 15petamist t5endab huvikooli 15pudokument	 (vt lisa 1), milles kajastatakse 
huvikoolis 5ppimise aeg ja labitud 5ppeainete loend. 

(3) Muudatused 5pilaste nimekirjas vorrnistatakse kooli direktori kaskkirjaga. 

§ 5. Opilase koolist valjaarvamine 

(1) Opilane arvatakse koolist ja 5pilaste nimekirjast valja:
 
1) kooli 15petamisel;
 
2) kooli kodukorra ja lildtunnustatud kaitumisnorrnide rikkumisel;
 
3) p5hjuseta 5ppet06st kahe kuu jooksul puudumisel;
 
4) 5ppetasuv51gnevuse t5ttu (2 kuu jooksul);
 
5) lapsevanema (hooldaja) v5i 5pilase seadusliku esindaja avalduse alusel.
 

(2) Koolist valjaarvamisest inforrneeritakse 5pilast ja lapsevanemat (hooldajat).
 

§ 6. Opilaste arvestus 

(1) Kooli 5pilaste arvestus peetakse 5pilaste registris. 

(2) Kooli 5pilaste igakuiste nimekirjade vorrnistamist ja 5pilaste arvestuse pidamise kontrolli 
teostab kooli 5ppealajuhataja. 

§ 7. Rakendamine 

(1) Maarus j5ustub seadusega satestatud korras. 
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