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§ 1.  Üldsätted 
 (1) Käesolev määrus sätestab Juuru Eduard Vilde Kooli huvikooli (edaspidi huvikool) 
vastuvõtmise, väljaarvamise ning lõpetamise tingimused ja korra. 
 (2) Huvikooli vastuvõtmine, väljaarvamine ja lõpetamine vormistatakse huvikooli direktori 
(edaspidi direktor) käskkirjaga. 
 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud käskkirjade ärakirjad edastatakse ühe nädala 
jooksul Rapla Vallavalitsusele. 
§ 2.  Huvikooli vastuvõtmine 
 (1) Huvikoolidesse võetakse vastu lapsi ja noori, kelle elukoha aadressiks Eesti 
rahvastikuregistris on märgitud Rapla vald. 
 (2) Pärast Rapla valla laste vastuvõttu võib võtta vabade kohtade olemasolul huvikoolidesse 
vastu lapsi teistest omavalitsusest. 
 (3) Huvikooli vastuvõtuks võib korraldada vastuvõtukatsed, milliste sooritamise tingimused ja 
korra kinnitab direktor käskkirjaga kooskõlastatult huvikooli õppenõukoguga ning need 
avalikustatakse kooli veebilehel. 
 (4) Huvikooli astumiseks esitab sisseastuja seaduslik esindaja (edaspidi vanem) taotluse. 
Taotluse vormi kinnitab direktor oma käskkirjaga. 
 (5) Eesti rahvastikuregistri andmetel teistes omavalitsuses aadressi omavate laste huvikooli 
astumise aluseks on lisaks vanema taotlusele kas leping või garantiikiri kohalikust 
omavalitsusest, millega omavalitsus kohustub katma õppuri õpilaskoha maksumuse vastavalt 
Rapla vallavalitsuse poolt esitatud arvetele. 
 (6) Taotlused registreeritakse huvikoolis nende laekumise järjekorras. 
 (7) Direktor komplekteerib ja kinnitab õpperühmad oma käskkirjaga hiljemalt 1. oktoobriks. 
 (8) Vabade kohtade olemasolu korral võetakse lapsi huvikooli vastu kogu õppeaasta kestel. 
§ 3.  Huvikoolist väljaarvamine 
 (1) Õppur arvatakse huvikoolist välja kooli lõpetamisel. 
 (2) Direktor võib õppuri huvikoolist välja arvata enne kooli lõpetamist järgmistel juhtudel: 
 1) vanema kirjaliku avalduse alusel; 
 2) õppur on õppeperioodil põhjuseta puudunud järjest rohkem kui 1 kuu; 
 3) õppetasu on tasumata rohkem kui 2 kuud järjest; 
 4) rahvastikuregistri andmetel Rapla vallas elukoha aadressi mitteomavate laste registrijärgne 
kohalik omavalitus ei ole 2 kuu jooksul tasunud Rapla Vallavalitsuse poolt esitatud arvet. 
 (3) Õppuri huvikoolist väljaarvamisest käesoleva paragrahvi lõike 2 punktide 2-4 alusel teatab 
direktor vanemale kirjalikult ühe nädala jooksul otsuse tegemisest alates. 
 (4) Huvikoolist väljaarvamisel tasutakse õppetasu ja õpilaskoha maksumus ka selle kuu eest, 
millal õppur välja arvati. 
 (5) Tasumata jäänud summa nõutakse sisse seaduses sätestatud korras. 
§ 4.  Huvikooli lõpetamine 
 (1) Kool loetakse lõpetatuks pärast asjakohase huviala õppekava täitmist. 
 (2) Kooli lõpetamist tõendab kooli lõpudokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja 
läbitud õppeainete loend. 
 (3) Kooli lõpudokumendi vormi kinnitab direktor oma allkirjaga. 

 


