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15.04.2009 nr 400

Narva Koorikooli vastuvotmise,
valjaarvamise ja lopetamise tingimused ja kord

Maarus kehtestatakse huvikooli seaduse § 13 l5ike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 22 l5ike 2 ja § 30 l5ike 1 punkti 2, Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a maaruse nr 5
"Huvikooli seaduse § 6 l5igetes 1 ja 3, § 7 l5ikes 2, § 9 l5ikes 5, § 10 l5igetes 4, 5 ja 6, § 11
l5ikes 1, § 13 l5ikes 1, § 14 l5ikes 2 ja l5ike 3 punktis 8, § 15 l5ikes 1, § 17 l5igetes 1 ja 2, § 22
l5ikes 22 ja pedagoogide atesteerimise tingimuste ja korra § 4 l5ike 1 punktis 1 kooli pidaja
padevusse antud Ulesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele" ning haridus- ja
teadusministri 21.martsi 2007 maaruse or 24 "Huviharidusstandard" alusel

§ 1. Uldsatted
Maarusega kehtestatakse 5pilaste vastuv5tmise Narva Koorikooli (edaspidi kool), koolist
valjaarvamise ning kooli l5petamise tingimused ja kord.

§ 2. Opilaste vastuvott kooli
(1)

Kooli teeninduspiirkonnaks on Narva linn. Vabade kohtade olemasolul v5ib kooli vastu
votta ka teiste regioonide sisseastujaid.

(2)

Kooli direktor maarab kaskkirjaga sisseastujate konsultatsioonikomisjoni
konsultatsioonide labiviimise ja vastuv5tutaotluste esitamise tahtajad.

(3)

Kuulutused kooli vastuv5tu kohta avalikustatakse massiteabevahendites ning kooli
infotahvlitel ja veebilehel.

(4)

Opilane v5etakse kooli vastu ilma katseteta lapsevanema v5i sisseastuja seadusliku esindaja
vormikohase avalduse alusel, samuti kooli vastuv5ttu v5ib taotleda taiskasvanud sisseastuja
ise.

(5)

Kooli 5pilaseks v5etakse soovi avaldanud laps ja noor Huvikooli seaduse alusel.
Taiskasvanute elanikkonna 5pe toimub vastavalt Taiskasvanute koolituse seadusele.

(6)

Opilased v5etakse kooli vastu maikuu l5pus. Vajadusel kuulutatakse taiendav vastuv5tt.
Lisavastuv5tt toimub augustikuu 15pus vahetult enne uue kooliaasta algust ja septembrikuu
esimesel 5ppenadalal.

(7)

Lisa-aastatele v5etakse vastu 5ppimist jatkavad kooli vilistlased ja muusikas v5imekad
noored vormikohase avalduse alusel.

ning

(8)

Opilane, kes on mones muus muusikavaldkonna koolis oppekava alusel Hibinud eelnevad
klassid ning vastab Narva Koorikooli oppekava nouetele, voetakse kooli ettekuulamise
alusel. Selleks peab lapsevanem, sisseastuja seaduslik esindaja voi taiskasvanud sisseastuja
ise lisaks paragrahvi 3 loikes 1 loetletud dokumentidele esitama ka teise muusikavaldkonna
kooli tunnistuse ja eriala individuaalplaani koopia. Ettekuulamise noue satestatakse kooli
oppekavas.

(9)

Juhul, kui opilane, kes on mones muus muusikavaldkonna koolis oppekava alusel labinud
eelnevad klassid, ei vasta Narva Koorikooli oppekava nouetele, maarab oppenoukogu
klassi, kus opilane jatkab opinguid, arvestades opilase seni omandatud muusikaharidust.

(10) Sisseastuja kooli vastuvotmise otsustab kooli direktor vastavalt kaesolevale korrale ja
vormistab kaskkirjaga.

§ 3. Kooli vastuvotutaotluse esitamise kord
(1)

Opilase kooli vastuvotmiseks esitab lapsevanem, sisseastuja seaduslik esindaja voi
taiskasvanud sisseastuja ise:
1) kirjaliku vormikohase taotluse (vt lisa 1);
2) sisseastuja isikuttoendava dokumendi voi viimase puudumisel stinnitunnistuse;
3) lapsevanema voi sisseastuja seadusliku esindaja isikuttoendava dokumendi.

(2)

Esitades taotluse, votab lapsevanem, sisseastuja seaduslik esindaja voi taiskasvanud
sisseastuja ise endale vastutuse oppetasu oigeaegse tasumise eest.

(3)

Oma allkirja ja andmete esitamisega annab lapsevanem, sisseastuja seaduslik esindaja voi
taiskasvanud sisseastuja ise nousoleku nende andmete Maksu- ja Tolliametile esitamiseks.

§ 4. Opilase teavitamise kord kooli vastuvotmise kohta
(1)

Kooli sisseastunute eelnimekirjad pannakse tutvumiseks tiles kooli infotahvlitele ning
avalikustatakse oppenoukogu istungil vahetult kaks paeva enne oppeaasta algust.

(2)

Kooli sisseastunute loppnimekirjad kinnitab kooli direktor hiljemalt 14. septembril.

§ 5. Kooli lopetamine
(1)

Huvikool loetakse lopetatuks parast asjakohase huviala oppekava taitmist ja lopueksamite
sooritamist.

(2)

Huvikooli 15petamist toendab huvikooli lopudokument (vt lisa 2), milles kajastatakse
huvikool is oppimise aeg ja labitud oppeainete loend.

(3)

Oppeetapp loetakse lopetatuks, kui opilane on sooritanud eksamid ning saanud vastava
klassi tunnistuse.

(4)

Muudatused opilaste nimekirjas vormistatakse kooli direktori kaskkirjaga.

§ 6. Opilase koolist valjaarvamine
(1 )Opilane arvatakse kooli5pilaste nimekirjast valja:

1) kooli l5petamisel;
2) lapsevanema, seadusliku esindaja v5i taiskasvanud 5pilase avalduse alusel;
3) mitterahuldavate 5pitulemuste korral (juhul, kui Uhe poolaasta jooksul omab 5pilane Uhe
ja enama aine kokkuv5tvaks hindeks "ebarahuldav");
4) kooli sisekorraeeskirjade ja Uldtunnustatud kaitumisnormide rikkumisel;
5) p5hjuseta 5ppetoost 6 kuu jooksul puudumisel;
6) 5ppetasuv5lgnevuse t5ttu (2 kuu jooksul);
7) kooli tegevuse v5i kooli struktuurUksuse l5petamise korral.
(2)

Koolist valjaarvamisest informeeritakse 5pilast ja lapsevanemat v5i 5pilase seaduslikku
esindajat.

(3)

Opilase nimekirjast kustutamise aluseks on 5ppen5ukogu otsus v5i kaesoleva paragrahvi
l5ike 1 punktide 2 ja 6 puhul direktori otsus.

§ 7.0pilase nimekirjast valjaarvamisel valjastatavad dokumendid
Opilase nimekirjast valjaarvamisel valjastatakse 5pilasele, lapsevanemale v5i 5pilase
seaduslikule esindajale direktori poolt allkirjastatud ja kooli pitsatijaljendiga t5estatud
jooksva 5ppeaasta tunnistus.

§ 8. Opilaste arvestus
(1)

Kooli 5pilaste arvestust peetakse 5pilaste liikumise aruannete vormis/5pilaste registris.

(2)

Kooli 5pilaste nimekirjade vormistamist ja 5pilaste arvestuse pidamise kontrolli teostavad
kooli 5ppealajuhatajad.

§ 9. Rakendamine
Maarus j5ustub seadusega satestatud korras.
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TAITA TROKITAHTEDEGAVASTAVALT DOKUMENTIDELE
3anonHRmb no~amHb/MU 6yKsaMu C02naCHO oOKyMoHmaM

Narva Koorikooli direktorile

SISSEASTUJA
FOTO

(kellelt/ OT Koro)

AVALDUS
3aJlBIleHMe

Palun vastu votta kooli alates
(kuupaev)
npowy npUHRmb 6 wKony C
(oama)
tildrukute / poiste osakonda / ettevalmistusgruppi (vajalik alia kriipsutada)
Ha xopoooe OmOeneHUe OeB04eK I Manb4UKOO 16 noOzom06umenbHYlO zpynny (HY}/(HOe no04epKHymb)
SISSEASTUJA ANDMED

,llaHHble nocmynalOU4e20
Eesnimi, perekonnanimi
_
t1MR, cPaMunUR
Isikukood
-------------------------------flU4HbiU KoO
Elukoha aadress
_
.QOMaWHUU aopec
SISSEASTUJA SEADUSLIKU ESINDAJA ANDMED

,llaHHble 3aKOHH020 npeiJcmaeumenR nocmynalOU4e20
Eesnimi, perekonnanimi
_
t1MR, cPaMunUR
Isikukood
_
flU4HbiU KoO
Elukoha aadress
_
.QOMaWHUU aopec
Kontaktandmed - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KOHmaKmHble oaHHble
< telefoni nr, e-post / Ng menecj)oHa, 3-nO'lma >
o Kohustun tasuma oppetasu maaratud tahtaegadel.
06R3YlOCb 6HOCUmb onnamy 3a 06ytleHue 6 Heo6xoOUMbie CpOKU.
Olen tutvunud Narva Koorikooli vastuvotmise, valjaarvamise ja lopetamise tingimuste ja korraga.
03HaKoMneH C nOpROKOM UycnoouRMu npueMa, om4ucneHUR UOKOH4aHUR HaPBcKoU XOP060U WKonbl.
o Olen tutvunud Narva Koorikooli oppimise eest tasustamise korraga.
03HaKoMneH c nOpROKOM onnambl3a o6y4eHue 6 Hap6CKOU XOP060U WKone.

«

»

20

a.

z.
Lisad: I.

2.
3.

Allkiri
----------
noOnucb

Sisseastuja isikuttoendava dokumendi koopia (selle puudumisel - silnnitunnistuse koopia).
KonuR oOKyMeHma, yoocmOOepRIOL«eZO nU4Hocmb nocmynalOL«eZO (6 cny4ae ezo omcymcm6uR 
KonUR CBuoemenbcm6a 0 pO}/(OeHUU).
Sisseastuja seadusliku esindaja isikuttoendava dokumendi koopia.
KonUR yoocmOOepRIOL«eZO nU4HOcmb oOKyMeHma 3aKOHHOzO npeocma6umenR nocmynalOL«ezo.
Foto 4 x 5 (I tk).
f1Jomo 4 x 5 (1 wm.).
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NARVA KOORIKOOL

NARVA

KOORIKOOLI

-

LOPUTUNNISTUS
nr

_

on taitnud oppekava "KOORlLAUL" taies mahus

ja omandanud muusikalise pohihariduse.

Oppenoukogu otsus nr

_

,,_ _"

Direktor
pitsat
Oppenoukogu sekretar
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.a.

NARVA KDORIKDOL

HINNETELEHT
15putunnistuse nr.

juurde

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ isikukood

_

5ppis KOORlLAUL 5ppekava alusel.

Uibitud 5ppeained olid hinnatud alljargnevalt:
Koor
Solfedzo
Muusikalugu

Pill

------------

Lisaained

Hinneteleht on valja antud Narva Koorikooli 5ppen5ukogu
otsusega nr.

,,_ _"

20

aastal.

Hinneteleht on kehtiv koos Narva Koorikooli 15putunnistusega.

Direktor
pitsat
Oppen5ukogu sekretar

