Huvihariduse õpperühmade ja huvitegevuse ringide moodustamise
kord ning täituvusnormid
Kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 08. jaanuari 2009.a
määrusega nr 1. Muudetud ja täiendatud järgmiste aktidega:
Sillamäe Linnavalitsuse 13. mai 2010.a määrusega nr 7
Sillamäe Linnavalitsuse 12. aprilli 2012.amäärusega nr 6
Sillamäe Linnavalitsuse 3. mai 2013.a määrusega nr 5.
„Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 2,
Sillamäe Linnavolikogu 26.septembri 2006.a määruse nr 36 „Sillamäe Kultuurikeskuse
põhimäärus“ § 10 lõike 6, Sillamäe Linnavolikogu 25.märtsi 2008.a määruse nr 83 „Sillamäe
Huvi- ja Noortekeskuse Ulei põhimäärus“ § 5 lõike 11, Sillamäe Linnavolikogu 29.jaanuari
2008.a määruse nr 75 „Sillamäe Muusikakooli põhimäärus“ § 17 lõike 5, Sillamäe
Linnavolikogu 27.märtsi 2012.a määruse nr 76 „Sillamäe Muuseumi põhimäärus“ § 10 lõike 3
alusel.“
§ 1. Reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse Sillamäe Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatavate asutuste
(edaspidi asutuste) Sillamäe Kultuurikeskus, Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei, Sillamäe
Muusikakool ja Sillamäe Muuseum õpperühmade ja huviringide moodustamise kord ning
täituvusnormid.
§ 2. Õpperühmade moodustamine ja kestvus
(1) Asutuste õpperühmad moodustatakse lähtudes riiklikust õppekavast. Õpperühmad
moodustatakse vähemalt neljaks õppeaastaks.
(2) Õpperühmad komplekteeritakse sisseastumiseksamite tulemuste põhjal 31. augustiks.
(3) Õppetöö algab 1. septembril asutuse juhi poolt kinnitatud õpperühmade nimekirjade alusel ja
kestab vähemalt 175 õppepäeva.
(4) Õpperühmad moodustatakse sisseastumiseksamite tulemuste põhjal kindla koosseisuga.
§ 3. Huviringide moodustamine ja kestvus
(1) Huviringid moodustatakse asutuse juhi poolt kuni kaheks õppeaastaks kinnitatud
õppeplaanidest lähtudes.
(2) Huviringides osalejate koosseis võib osalusperioodil muutuda.
(3) Huviringide komplekteerimise aluseks on vormikohane taotlus:
1) kuni 18. a lapse puhul lapsevanema või hooldaja kirjalik taotlus (käesoleva määruse
lisa 1);
2) osaleja taotlus huviringis osalemise kohta (käesoleva määruse lisa 2).
(4) Huviringid alustavad tööd hiljemalt 10. septembril ja tegutsevad vähemalt 9 kuud aastas.
(5) Huviringi töö toimub vähemalt kord nädalas.
(6) Lubatud on eelarveaasta jooksul korraldada seminare ja -kursusi vastavalt huviliste
soovidele ja asutuse juhi poolt kinnitatud seminari- või kursuse tulude-kulude
tasakaalustatud eelarvele.
§ 4. Õpperühmade ja huviringide täituvusnormid
(1) Õpperühmad:
1) esimese õppeaasta rühma suuruseks on vähemalt 10 õpilast ja järgmiste õppeaastate

2) vastavuses õppekavadega korraldatakse individuaalõpet.
(2) Huviringid:
1) huviringide täituvusnorm on vähemalt 12 osalejat;
2) uute ringide puhul esimese kolme aasta jooksul on täituvusnorm vähemalt 10 osalejat;
3) väiksema arvu osalejate korral annab asutuse juhi põhjendatud taotluse alusel huviringi
moodustamiseks nõusoleku linnavalitsus;
4) huviringide sees võib toimuda ka individuaalne ja grupitöö (vähemalt 8 osalejat), kuigi
huviringi juhi tööaeg gruppidega ja individuaalselt ei tohi ületada 50% tema üldisest
tööajast.
§ 5. Õpilaste ja osalejate arvestus
(1) Asutuse juht esitab linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale hiljemalt 1. oktoobriks
kinnitatud nimekirjad, mis on koostatud andmetest vastavuses laekunud taotlustega.
(2) Arvestuse aluseks asutuses on õppe- ja ringitöö päevik, mis peab sisaldama järgmiseid
andmeid:
1) andmed õpilaste/osalejate kohta (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg);
2) kohaloleku arvestust;
3) üld- ja tunnipõhist töökava.
(3) Õppe-ja ringitöö päevikute täitmise õigsust kinnitab igakuiselt asutuse juht, mis on
aluseks tööaja ja töötasu arvestamiseks.
§ 6. Õpperühmade ja huviringide tegevuse lõpetamine
(1) Õpperühma ja huviringi tegevuse lõpetatakse, kui
1) õpilaste või osalejate arv kolme kuu jooksul on vähenenud alla käesoleva määruse
§-s 4 nimetatud määra;
2) õpperühm või huviring ei täida asutuse põhimääruses nimetatud ülesandeid, sh ei
osale planeeritud ülelinnalistel ja asutuste poolt korraldatud üritustel.
(2) Õpperühmade ja huviringide tegevuse lõpetab asutuse juht.
(3) Tegevuse lõpetamise otsusest teatakse kirjalikult lastevanematele, õpperühma või
huviringi pedagoogidele ning linnavalitsusele.
§ 7. Rakendussäte
Määrus jõustub 1. juulil 2009.aastal.

Ain Kiviorg
linnapea

Tõnu Uustalu
linnasekretär

Lisa 1 Sillamäe Linnavalitsuse
12.aprilli 2012.a määrusele nr 6
Lapsevanema või hooldaja taotlus

Palun minu laps
........................................................................................................................................……….…
(eesnimi, perekonnanimi)
(isikukood)
..................................................................................................................................………….....
(elukoha aadress)
võtta vastu
...........................................................................................….alates ……….…………… 20…a
(õpperühma/huviringi nimetus)
(kuupäev)
Olen nõus, et õpperühma/huviringi töö toimub ….. korda nädalas. Nõustun tema osalemistega
üritustel, konkurssidel, väljasõitudel ning sellega, et üritustel tehakse video- ja fotosalvestusi.
Kohustun tasuma osavõtumaksu ................................ eurot kuus.
(summa)
Olen teadlik ja teatan, et minu laps osaleb lisaks veel
.........................................................................................................................................
(õpperühma/huviringi nimetus)
tegevuses.
..........................................................................................................................................
(lapsevanema või hooldaja eesnimi ja perekonnanimi)
(isikukood)
Olen nõus saama asutuse tegevust puudutava info ja reklaami oma e-postile………………….
..........................................................
(kontakttelefon: tööl, kodus, mobiil)
..........................................................
(kuupäev)
..........................................................
(allkiri)

Lisa 2 Sillamäe Linnavalitsuse
12.aprilli 2012.a määrusele nr 6
Osaleja taotlus huviringis osalemise kohta
Palun mind
........................................................................................................................................……….…
(eesnimi, perekonnanimi)
(isikukood)
........................................................................................................................................…………..
(elukoha aadress)
võtta vastu
...........................................................................................….alates ……….……………20…a
(õpperühma/huviringi nimetus)
(kuupäev)
Kohustun tasuma osavõtumaksu ........................ eurot kuus.
(summa)
Olen nõus, et õpperühma/huviringi töö toimub .….........korda nädalas ja nõustun osalemistega
üritustel, konkurssidel, väljasõitudel ning sellega, et üritustel tehakse video- ja fotosalvestusi.
Teatan, et osalen lisaks

.........................................................................................................................................
(õpperühma/huviringi nimetus)
tegevuses.
Olen nõus saama asutuse tegevust puudutava info ja reklaami oma e-postile………………….
..........................................................
(kontakttelefon: tööl, kodus, mobiil)
..........................................................
(kuupäev)
..........................................................
(allkiri)

