LISA I
Hoolekogu koosoleku otsusele
05. veebruar 2019. a nr 7-4/1

Ahtme Kunstide Kooli põhimääruse muudatused.

ENNE
§ 2. Huvikooli asukoht ja tegutsemiskohad
(2)
Huvikooli tegutsemiskohad: Jaaniku 11 (muusikaosakond) ja Tervise 18
(kunstiosakond) Kohtla-Järve linn.
(3)
Huvikooli postiaadress: Jaaniku 11, 31025 Kohtla-Järve linn.
UUS
(2)
Huvikooli tegutsemiskoht on Sõpruse tänav 33, Kohtla-Järve linn.
(3)
Huvikooli postiaadress on Sõpruse tänav 33, Kohtla-Järve linn, Ida-Virumaa 31025.
§ 9. Huvikooli tegevuse eesmärk
ENNE
(1)
Huvikooli tegevuse eesmärk on anda riiklikust huvihariduse raamõppekavast
lähtuvalt muusikalist ja kunstilist põhiharidust ja valmistada õppureid ette professionaalse
muusika- ja kunstihariduse õppeks.
(2)
Vastavalt vajadusele ja võimalustele anda täiskasvanutele vabahariduslikku muusika-ja
kunstiharidust.
(3)
Vastavalt vajadusele ja võimalustele anda 4-8 aastastele lastele vabahariduslikku
muusika- ja kunstiharidust.
UUS
(1)
Huvikooli tegevuse eesmärk on anda riiklikust huvihariduse raamõppekavast
lähtuvalt muusika-, kunsti- ja üldkultuurilist põhiharidust ja valmistada õppureid ette
professionaalse muusika-, kunsti- ja üldkultuuri hariduse õppeks.
(2)
Vastavalt vajadusele ja võimalustele anda täiskasvanutele vabahariduslikku muusika-,
kunsti- ja üldkultuurilist haridust.
(3)
Vastavalt vajadusele ja võimalustele anda 4-6 aastastele lastele ja 7-19 aastastele
noortele vabahariduslikku muusika-, kunsti- ja üldkultuurilist haridust.
§ 10. Põhitegevus
ENNE
Huvikooli põhitegevuseks on:
2)
õppekavajärgne õppetegevus, muusikalise ja kunstilise põhihariduse andmine;
3)
õppurite kultuurihuvi süvendamine, silmaringi avardamine;
8)
näituste, meisterklasside, konkursside, laagrite ja õppesõitude korraldamine ja neis
osalemine.
UUS
Huvikooli põhitegevuseks on:
2)
õppekavajärgne õppetegevus, muusika-, kunsti- ja üldkultuurilise põhihariduse
andmine;

3)
8)

õppurite kultuurialane arendamine, silmaringi avardamine;
näituste, kontsertide, festivalide, meisterklasside, konkursside, laagrite ja õppesõitude,
praktika korraldamine ja neis osalemine.
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9)
muusika-, kunsti- ja üldkultuuriliseks huvitegevuseks võimaluste loomine.

§ 11. Ülesanded
ENNE
Huvikooli ülesanneteks on:
4)
korraldada isemajandavate ettevalmistusrühmade tööd eelkooliealistele ja
mudilastele;
UUS
Huvikooli ülesanneteks on:
4)
korraldada isemajandavate ettevalmistusrühmade tööd;
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13) korraldada ringide tööd;
14) korraldada üldkultuurilist koolitust.
§ 13. Õppeaasta
ENNE
(5)
Trimestrite vahel on õppevaheajad. Õppevaheajad jagunevad järgnevalt:
1) sügisvaheaeg;
2) jõuluvaheaeg;
3) kevadvaheaeg;
4) suvevaheaeg.
UUS
(5)
Trimestrite vahel on õppevaheajad. Õppevaheajad jagunevad järgnevalt:
1)sügisvaheaeg;
2) jõuluvaheaeg;
3) talvevaheaeg;
4) kevadvaheaeg;
5) suvevaheaeg
§ 15. Osakonnad ja õppeastmed
ENNE
(7) Vabaõppeosakonna õppekava on kohandatud vastavalt õppuri võimetele. Vabaõppeosakonda astujate
avaldused vaatab läbi õppenõukogu.

UUS
(7) Vabaõppeosakonna õppekava on kohandatud vastavalt õppuri võimetele.
Vabaõppeosakonda astujate avaldused vaatab läbi õppenõukogu ning võtab vastu otsuse iga
kandidaadi kohta eraldi.

17. Huvikooli vastuvõtmine, huvikoolist väljaarvamine ja huvikooli lõpetamine
ENNE
(1) Huvikooli vastuvõtmine, huvikoolist väljaarvamine ja huvikooli lõpetamise tingimused ja
korra kehtestab kooli pidaja.
UUS
(1) Huvikooli vastuvõtmine, huvikoolist väljaarvamine ja huvikooli lõpetamise tingimused ja
korra kehtestab kooli õppenõukogu.

