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Jdeliihtme Muusika- ja Kunstikooli vastuvdtmise, viiljaarvamise ning lopetamise
tingimused ja kord

M2iiirus kehtestatakse huvikooli seaduse $ 13 l6ike I ja Jdeliihtne Vallavolikogu 14.01.2016
m?iiiruse nr 63 ,,J6eliihtme Muusika- ja Kunstikooli p6him?iiirus" $ l3 alusel.

g 1. Utdsatted

(l) Kiiesoleva korraga kehtestatakse J6eliihtne Muusika- ja Kunstikooli dpilaste kooli
vastuvdtmise, viiljaarvamise ning lOpetamise tingimused ja kord.

(2) Kooli vastuv6tmine ja v?iljaarvamine vormistatakse kooli direktori kiiskkirjaga.
(3) Direktor kinnitab oma kiiskkirjaga dpilaste nimekirjad l. oktoobriks ning edastab kiiskkirja

rirakirja Jdeliihtme Vallavalitsusele.

$ 2. Kooli vastuv6tmine

(l) J6el?ihtme Muusika- ja Kunstikooli (edaspidi kool) Oppima asumiseks esitab lapsevanem,
hooldaja vdi eestkostja (edaspidi vanem) vormikohase avalduse (lisa l).

(2) Muusika- ja kunstiosakonna eelkooli avalduste esitamise Uihtaeg on 20. september.
(3) Muusikaosakonna p6hikooli avalduste esitamise tiihtaeg on 5. juuni, tiiiendava vastuvdtu

korral 25. august.
(4) Kunstiosakonna pOhikooli avalduste esitamise tiihtaeg on25. august.
(5) Kui kiiesolevas paragrahvis mZirgitud kuuptiev langeb riiklikule piihale v6i ntidalavahetusele,

loetakse avalduse esitamise tiihtajaks avalduse esitamise kuuptievale jtirgnevat t0dp6eva.
(6) Vabade kohtade olemasolul vdetakse Opilasi lisa-aasta ja vabadppesse ning v?iljastpoolt

teeninduspiirkonda.
(7) P6hikooli 2.--7. klassi v6etakse vastu 6pilane, kes mdnes teises muusika- jalvdi kunstikoolis

on liibinud eelnevad klassid. Kiiesoleva paragrahvi lOikes I nimetatud vanema avaldusele
lisatakse eelmise kooli tunnistuse ja huviala individuaalplaani koopia.

$ 3. Muusikaosakonda vastuvdtmine

(1) Eelkooli v6etakse vastu 5-7 aastaseid lapsi ilma sisseastumiskatseteta.
(2) P6hikooli v6etakse vastu iildjuhul 7-9 aastaseid iildhariduskoolis 6ppl
(3) Pdhikooli vastuv6tmine toimub sisseastumiskatsete alusel. Si

juuni alguses ja vajadusel tiiiendavad katsed augusti
avalikustatakse kooli veebilehektilj el.

(4) Kooli direktor moodustab sisseastumiskatsete konaldamiseks

Qo\i^'tkomisjon), midajuhib kooli direktor ning kutru kuulub v?ihemalt 3 lii



(5) Sisseastumiskatsetel hinnatakse kandidaate 5-palli ststeemis viie erineva katsega:
l) vabalt valitud laulu esitamine;
2) riitrnikatse;
3) helide jEirelelaulmine;
4) muusikalise miilu katse;
5) harmoonilise kuulmise katse.

(6) Komisjoni liikmete poolt antud
koondhinne. Komisjon otsustab
vastuvdtmise.

hinnete summast moodustub igale kandidaadile katsete
vastavalt protokollitud koondhinnete pingereale dpilase

(7) Lisa - aasta Oppesse v6etakse 6pilane, kes on muusikakooli eelnevalt l6petanud, kuid soovib
opetjatkata.

(8) Vabaope on suunatud vanemate klasside (5.-12. klassi) dpilastele ja tiiiskasvanud dppijatele,
kes soovivad saada pilli6pet.

$ 4. Kunstiosakonda vastuvdtmine

(1) Eelkooli vdetakse vastu 7-10 aastaseid tildhariduskoolis Oppivaid lapsi.
(2) Pdhikooli vdetakse vastu 10-16 aastaseid tildhariduskoolis oppivaidlapsi.
(3) Eelkooli ja pdhikooli vastuvdtmine toimub katseteta.
(4) Otsuse dpilase kooli vastuvdtmise kohta teeb kooli direktor.

$ 5. Koolist viiljaarvamine

(1) Opilane arvatakse Oppurite nimekirjast viilja:
l) kooli lOpetamisel;
2) mitterahuldavate dpitulemuste t6ttu;
3) dppetasu v6lgnevuse t6ttu, kui vanema poolt kaetav dppetasu on kolmel jfiestikulisel

kuul tasumata;
4) kooli kodukona ja iildtunnustatud kiiitumisnormide eiramisel vdi rikkumisel;

- 5) muudel pdhjustel vanema avalduse alusel.
(2) Oppuri kooli nimekirjast viiljaarvamise aluseks on kiiesolevaparagratrvi l6ike 1:

l) punktis 5 nimetatud p6hjusel - vanema avaldus;
2) punktides 1,2 ja4 nimetatud p6hjustel - 6ppen6ukogu otsus;
3) punktis 3 nimetatud pdhjusel - direktori taotlusel vastu vdetud 6ppendukogu otsus,

mis on eelnevalt kooskdlastatud hoolekoguga.
(3) KEiesoleva paragrahvi l6ike I punkti 5 juhul esitab vanem kirjaliku vormikohase avalduse

(lisa 2) direktorile hiljemalt kaks nddalat enne Opilase
(4) Opilane arvatakse kooli nimekirjast valja kiiskkirjas , mis ei tohi olla

hilisem kui lapsevanema avalduses miirgitud kuupiiev.
(5) Vanem tasub kooli dppetasu kuni Opilase nimekirjast viiljaarvamise kuu viimase kuuptievani.
(6) Vanema soovil viiljastatakse dppurile koolist lalrkumisel teise huvikooli tileminekul huviala

individuaalplaani koopia ning tunnistus jooksval 6ppeaastal l6petatud 6ppeveerandite
hinnetega.

$ 6. Kooli lOpetamine

(1) Kool loetakse ldpetatuks piirast huviala 6ppekava t6itmist.
(2) Kooli ldpetamist t6endab kooli ldputunnistus, milles kajastatakse

lAbitud dppeainete loend.
(3) Kooli l6putunnistuse kinnitab kooli direktor oma allkirjaga.

$ 7. Rakendussiitted
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(l) Kehtestada Jdeliihhne Muusika- ja Kunstikooli sisseastumise avalduse vonn vastavalt lisale
t.

(2) Kehtestada J0eliihtne Muusika- ja Kunstikoolist vtiljaarvamise avalduse vorm vastavalt
lisale 2.

Leho Kure
vallasekretiir



Jdeltihtme Vallavalitsuse
"Jdeliihtme

vasru-

.r6nr,ArrrMn MUUSIKA. JA KT]NSTIKooLI D

(palume t6ita ttikit5htedega)

Perekonnanimi

Isikukood

Eesnimi

Telefon

Ratrvastikuregistri aadress

Uldhariduslik kool/lasteaed klass

Eelnev huviala kogemus

AI\DMED VANEMATE KOHTA

Tuludeklaratsiooni esitava ja Oppetasu malsva yanema andmed:

Avalduse esitaja nimi

Telefon e-post

Teise vanema andmed:

Nimi

Telefon e-post

AVALDUS

Palun vdtta vastu minu laps J6eliihtme Muusika- ja Kunstikooli

osakonna
(vali: muusika-, kunsti-)

(vali: eelkooli, pdhikooli, lisa-aasta 0ppesse, vabadppesse)

erialale.
(tdita muusikaosakonna Opilase pillivalik)

Lapse kooli vastuv6tmise korral kohustun maksma dppetasu iga kuu 15. kuup?ievaks ettemaksuna
Jdel?ihtme Vallavalitsuse arveldusarvele EE181010002018903006 v6i 8E432200221012002639.

Kinnitan, et k6ik avalduses esitatud andmed on 6iged. Olen tutvunud Jdeliihtme Vallavalitsuse
11.02.2016 mZiiirusega nr _ ,,Jdeliihtme Muusika- ja Kunstikooli vastuv6tmise, v?iljaarvamise
ning ldpetamise tingimused ja kord".

Olen ndus minu isikuandmete sh delikaatsete isikuandmete kontrollimise ja t60tlemisega.

20 Avalduse esitaj a/vanema allkfu i



"Jdeliihtme M

.IOnIATTTME MUUSIKA. JA KT,NSTIKooLI DIREKToRILE

AVALDUS

Palun arvataminu laps (isilcukood
(Ees- ja perekonnanimi)

Jdeliihtrne Muusika- ja Kunstikooli dpilaste nimekirjast viilja alates
(kuupiiev)

Kinnitan, et k6ik avalduses esitatud andmed on 6iged. Olen tutvunud Jdet?ihhe Vallavalitsuse
11.02.2016 mtiiirusega nr _,,Jdel?ihtne Muusika- ja Kunstikooli vastuvdtnise, vtiljaawamise ning
lOpetamise tingimused ja kord".

Ees- ja perekonnanimi:

Telefon

Avalduse esitaj a/vanema allkiri

ilil
a.


