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Põlva valla koolivõrgu ümberkorraldamine
Tulenevalt kooli pidaja kohustusest tagada lisaks kooli ülalpidamisele ka kooli areng ja
jätkusuutliku kvaliteetse hariduse kättesaadavus võrdväärselt kõigile õpilastele kõigis
kooliastmetes, seoses õpilaste arvu vähenemisega ning hariduse rahastusmudeli muutumisega
teeb kooli pidaja otsuse korraldada ümber Põlva valla munitsipaalkoolid.
Põlva valla koolivõrgu ümberkorraldamise otsustamisel on kaalutud erinevaid koolide
ümberkorraldamise võimalusi, avalikku huvi koolide nõuetekohase pidamise ja selleks
olemasolevate vahendite osas ning õpilaste ja nende vanemate huvide riivet kooli
ümberkorraldamisel. Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõikele 1 on ära kuulatud
koolide hoolekogude ja õpilasesinduste ning lastevanemate arvamus.
Otsuse põhiseisukohad, kaasnevad muudatused, ülevaade otsuse mõjudest ning otsusele
eelnenud menetluskäik on esitatud otsuse eelnõu nr 1-4/34 seletuskirjas ja selle lisaks olevas
koolivõrgu ümberkorraldamise analüüsis.
Eelnevast tulenevalt ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõike 1 alusel, arvestades Põlva Vallavalitsuse
ettepanekut ning seoses vajadusega korraldada ümber Põlva linna ja Põlva valla ühinemise teel
moodustunud uue omavalitsusüksuse - Põlva valla - koolivõrk, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Korraldada ümber Mammaste Lasteaed ja Kool järgmiselt:
1.1
2014/2015. õppeaastal ei avata 5. ja 6. klasse;
1.2
2015/2016. õppeaastal lõpetatakse koolitustegevus II kooliastmes;
1.3
5. ja 6. klasside õpilastele tagatakse võimalus jätkata õpinguid teistes Põlva valla
munitsipaalkoolides.
2. Korraldada ümber Põlva Ühisgümnaasium ja Põlva Keskkool järgmiselt:
2.1
2014/2015. õppeaastal ei avata 1. klasse;
2.2
2015/2016. õppeaastal ei avata 1. ja 2. klasse.
2.3
koolid ühendatakse üheks kooliks, kusjuures ühendatavad koolid lõpetavad tegevuse ja
nende baasil asutatakse 1. juulist 2016 uus põhikoolina tegutsev kool, kus koolitustegevus
toimub II ja III kooliastmes.
3. Põlva Linnavolikogu 10. aprilli 2013. a otsus "Põlva linna koolivõrgu ümberkorraldamise
ajakava" tunnistatakse kehtetuks.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
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