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Miiiirus kehtestatakse huvikooli seaduse $ 9l6ike 5, $ 13 l6ike 1, kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse $ 30 l6ike I punkt 2 jaPaide Linnavolikogu 20. aprilli 2017 mdimuse nr 9
,,Paide Muusikakooli p6himiiiirus" $ 2 l6ike 5 alusel.
g t. Uldsetted
Kiiesoleva miiiirusega kehtestatakse Paide Muusikakooli (edaspidi kool) vastuv6tmise,
viiljaarvamise, kooli l6petamise ja Opperiihmade moodustamise tingimused ja kord.
$

2. Kooli vastuvdtmine

Kooli teeninduspiirkond on Paide linn. Vabade kohtade olemasolul v6etakse vastu 6ppureid,
kelle rahvastikuregistrijiirgne elukoht ei ole Paide linn.
(2) Kooli vastuv6tmise aluseks on vastuv6tukatsed, mille sooritamise tingimused ja korra
kinnitab direktor ktiskkirj aga ning need avalikustatakse veebilehel.
(3) Vastuv6tukatse koosneb viiest osast:
l) laulmine;
2) riitmi koputamine;
3) helide jirele laulmine;
4) muusikalise miilu katse;
5) harmoonia taju katse.
(4) Lapsevanem v6i seaduslik esindaja (edaspidi vanem) esitab hiljemalt vastuv6tukatsete
toimumise piieval avalduse. Avaldus peab sisaldama viihemalt alljargnevaid andmeid:
1) 6ppuri ees- ja perekonnanimi, isikukood ning 6ppuri elukoha aadress;
2) dppekava nimetus ja osakond;
3) vanema (te) ees- ja perekonnanimed, isikukoodid, aadress ja kontaktandmed (telefon; e(

1)

posti aadress);
4) dppetasu maksja nimi ja isikukood.
(5) Lisaastme dppesse vdetakse 6ppur vabade dppekohtade olemasolu. Tiiiskasvanud 6ppur
v6etakse kooli avalduse alusel ning vabade kohtade olemasolul.
(6) 6ppurid, kes asuvad kooli 6ppima m6ne teise omavalitsuse muusikakoolist, peavad lisaks
avaldusele esitama ka eelmise muusikakooli klassitunnistuse ja eriala individuaalplaani koopia.
(7) Otsuse dppuri kooli vastuv6tmiseks teeb direktori kiiskkirjaga moodustatud
vastuv6tukomisjon vastuv6tukatsete tulemustest liihtuvalt, millega reastatakse 6ppurid
keskmise hinde alusel.
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a. Opperiihmad

Oppertihmad teooria ainetes (solfedZo ja muusikalugu) moodustatakse klasside kaupa,
v6imalusel liihtuvalt 6ppurite vanusest ja tasemest.
(2) 0pperiihmade suurus teooria ainetes on viis kuni kaheksa 6ppurit.
(3) Koosmlingule suunatud 6pperi.ihmades (orkestrid, ansamblid, koorid) on suurus piiritlemata.

(l)
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5. Koolist viiljaarvamine

(l)

Oppur arvatakse dpilaste nimekirjast viilja direktori kiiskkirjaga vanema avalduse alusel,
kooli algatusel v6i kooli l6petamisel (dppekava liibimisel). Ttiiskasvanud 6ppur arvatakse
dpilaste nimekirjast viilja 6ppuri avalduse alusel v6i juhtudel, kui koolil puudub edasine
vdimalus vastava eriala Opetamiseks.
(2) Vanem v6i tiiiskasvanud 6ppur esitab direktorile avalduse koolist lahkumiseks hiljemalt tks
kuu enne koolist lahkumist.
(3) Kooli direktori kiiskkirjaga v6ib 6ppuri ja tiiiskasvanud teenuse ostja kooli nimekirjast vllja,
kui:
l) 6ppuril on mitterahuldavad Opitulemused;
2) korduvad p6hjuseta puudumised;
3) 6ppur rikub v6i eirab kooli kodukorda vdi tildtunnustatud kiiitumisnorme;
4) Oppuril on 6ppetasu v6lgnevus rohkem kui kolme kalendrikuu ees!
5) avalduse alusel.
(4) Oppuri koolist viiljaarvamine vormistatakse direktori kiiskkirjaga. Oppuri vanemat
teavitatakse viiljaarvamisest kiiesoleva paragrahvi l6ikes 3 nimetatud p6hjustel viie toopiieva
jooksul alates kaskkirja viiljaandmisest.
$

6. Kooli lOpetamine

(l) Kooli lOpetamiseks peab 6ppur sooritama lOpueksamid.
(2) Oppuri lOpueksamitele lubamine ja kooli lOpetamine toimub vastavalt

6ppen6ukogu

otsusele.

(3) Kooli lOpetamist t6endab lOputunnistus, milles kajastatakse koolis Oppimise aeg ja labitud
6ppeainete loend koos hinnetega.
(4) Tdiskasvanud teenuse ostjale viiljastatakse soovi korral t6end, millega tSendatakse koolis
6ppimise aeg ja ltibitud 6ppeainete loend koos dppetri<is osaletud tundide arvuga.
$

7. Rakendussiitted

Miiiirus j6ustub kolmandal piieval piirast Riigi Teatajas avaldamist.
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