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Koolide ümberkorraldamise ja
tegevuse lõpetamise otsusest
teavitamine

Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõike 3, mille kohaselt tuleb Haridusja Teadusministeeriumi, asukohajärgset maavanemat, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste
elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi teavitada kooli ümberkorraldamise ja tegevuse
lõpetamise otsusest vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust, edastame teile Põlva
Vallavolikogu 13.01.2016 otsuse nr 1-3/1 „Põlva valla haridusasutuste ümberkorraldamine“.
Volikogu otsus nr 1-371 on kirjale lisatud.
Otsusest tulenevalt lõpetavad 1. juulist 2016 tegevuse Põlva Ühisgümnaasium ja Põlva
Põhikool ning Mammaste Lasteaed ja Kool korraldatakse ümber koolieelseks lasteasutuseks.
Põlva vallas asutatakse uus põhikool nimetusega Põlva Kool, kus õpe toimub I, II ja III
kooliastmel. Põlva Koolis algab õppetöö 1. septembril 2016. aastal. Kool hakkab tegutsema
kolmes õppehoones aadressidel Kesk 25, Koolimaja tee1 ja Lina 13. Erandiks on 2016/2017
õppeaasta, kui õppetegevus ei toimu aadressil Lina 13 vaid asenduspinnal aadressil Lina 21.
Ümberkorraldatava Mammaste Lasteaia ja Kooli ning tegevuse lõpetavate Põlva Põhikooli ja
Põlva Ühisgümnaasiumi kõigile põhikooliõpilastele tagatakse õppimisvõimalus asutatavas
Põlva Koolis ja gümnaasiumiõpilastele Põlva Gümnaasiumis, mis alustab tööd 1. septembril
2016 riigigümnaasiumina.
Muudatused, mis kaasnevad vallavolikogu otsuse rakendamisega:
- Mammaste Lasteaed ja Kool korraldatakse ümber selliselt, et asutus jätkab tööd lasteaiana.
Mammaste Lasteaia ja Kooli kooliõpilased, kes praegu õpivad 1.–4. klassis, jätkavad
2016/2017. õppeaastal õppetööd samas majas aadressil Koolimaja tee 1. Avatakse
asutatava põhikooli 1. klassid. Õpilased, kes õpivad praegu 5. ja 6. klassis jätkavad
õpinguid aadressil Kesk tn 25.
- Põlva Põhikooli õpilased, kes praegu õpivad 1. ja 2. klassis, jätkavad 2016/2017 õppeaastal
samas majas aadressil Lina tn 21. Vastavalt vajadusele avatakse üks 1. klass selles
piirkonnas elavatele lastele. Õpilased, kes õpivad praegu 3.–8. klassis, jätkavad õpinguid
aadressil Kesk tn 25. Õpilased, kes praegu õpivad 9. klassis, saavad soovi korral asuda
õppima riigigümnaasiumisse.
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- Põlva Ühisgümnaasiumi õpilased, kes praegu õpivad 1.–8. klassis, jätkavad õppetööd
samas asukohas aadressil Kesk tn 25. Esimest klassi selles majas ei avata. Kõik õpilased,
kes praegu õpivad 9. klassis, võivad soovi korral asuda õppima riigigümnaasiumisse.
Õpilastel, kes on juba alustanud õpinguid Põlva Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmes
ning kellel on vähemalt rahuldavad kursusehinded, on võimalik jätkata õppimist valitud
õppesuunal riigigümnaasiumis.
- Järgnevatel õppeaastatel on Põlva Kooli tegutsemine kavandatud Koolimaja tee 1
õppehoones (1.–3. klass, vajadusel 4. klass), Lina 13 õppehoones (1.–3. klass) ning Kesk
25 õppehoones (4.–9. klass).
Õpilaste arvu muutumise, vanemate eelistuste, hariduslike erivajadustega õpilastele klasside
moodustamise vajaduse tõttu võib klassikomplektide jaotus õppehoonete vahel muutuda.
Kirjeldatud muudatustest tulenevalt tagatakse tegevuse lõpetanud koolide põhikooliõpilastele
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lg 9 kohaselt võimalus jätkata õpinguid Põlva Koolis.
Käesoleva aasta märtsikuus saadetakse Teile taotluse vorm õpilase vastuvõtmiseks Põlva
Kooli.
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