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Ühinemislepingu haridusvaldkonna punktid - PROJEKT
1. Haridus:
Eesmärk on tagada kõigile lastele lasteaiakoht ja anda võimalus omandada kvaliteetset alusja põhiharidust võimalikult elukoha lähedal ning üldkeskharidust Vallas, lähtudes
alljärgnevatest põhimõtetest:
1. Alusharidust ja põhiharidust saab omandada võimalikult kodu lähedal.
2. Olemasolev lasteaia- ja koolivõrk üldjuhul säilitatakse.
3. Tagatakse tasuta transport kooli ja koju Valla koolidesse.(sõnastus vaadata üle
vallasekretäride töörühmal)
4. Tagatakse tasuta lõunasöök kõigis Valla koolides.
5. Haridusasutuste tugispetsialistide osas tehakse koostööd haridusasutuste vahel
eesmärgiga tagada laste vajadused kodulähedases haridusasutuses.
6. Õpilastele, sh hariduslike erivajadustega, pakutakse olemasolevate lasteaedade ja
koolide baasil laste võimete kohaseid ja paindlikke õpitingimusi ja tugiteenuseid.
7. Haridusvaldkonnas töötavad kvalifikatsiooninõuetele vastavad, motiveeritud õpetajad
ja head spetsialistid.
8. Tunnustatakse parimaid õppureid ja pedagooge, mille korra töötab välja vallavalitsus.
9. Väärtustatakse hariduse praktilisust, selleks edendatakse haridusasutuste koostööd
ettevõtete ja teiste kooliväliste partneritega.
1.1.

Alusharidus:
1. Lasteaiakohad võimaldatakse kodulähedases lasteaias. Vallas jätkavad vajadusel tööd
kõik tegutsevad lasteaiad.
2. Töötatakse välja haridusteenuse kvaliteedinõuded, mis on aluseks lasteaedade
õpetajate palgataseme ühtlustamisel.
3. Lasteaias osalemise tasu, toiduraha ja lasteaedade personali palgamäärad ja puhkused
ühtlustatakse hiljemalt 1.01.2019.

1.2.

Üldharidus:
1. Olemasolev koolivõrk säilib, kooliastmed säilitatakse vastavalt õpilaste olemasolule.
2. Õpilastele kompenseeritakse üldhariduse omandamiseks tehtavad ühistranspordi kulud
koduvalla siseselt.
3. Hariduse omandamisega seotud muud kulud kompenseeritakse vajaduspõhiselt.

1.3.

Noorsootöö:
1. Noorsootöö teenuse pakkumist jätkatakse ja arendatakse olemasolevate
noortekeskuste/noortetubade baasil ja vajadusel luuakse uusi võimalusi. Tööd jätkavad
senised noortekeskused/noortetoad: Lohusuu Vabaajakeskus, Raja Vabaajakeskus,
Voore noortetuba (SA Saare valla aktiviseerimiskeskus).
2. Valla ametiasutuse struktuuris nähakse ette noorsootöötaja ametikoht, kes koordineerib
valdkonna tegevusi ühinenud omavalitsuses.
3. Jätkatakse noorte tegevuse toetamist ja soodustatakse noorte aktiivset osalemist
kohaliku elu küsimuste üle otsustamisel ja korraldamisel.

1.4.

Huviharidus ja huvikoolid:
1. Tööd jätkab Mustvee Muusika- ja Kunstikool. Kooli tegevust laiendatakse võimalusel
piirkonna teistesse koolidesse.
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2. Jätkatakse huviringide tegevust üldhariduskoolides ja kultuurimajades/rahvamajades/
vabaajakeskustes.
3. Teiste omavalitsuste huvikoolides õppivate laste õppimist toetatakse juhul, kui
koduvallas samaväärset teenust ei pakuta.
4. Olulisteks huvitegevuse pakkujateks on piirkondlikud mittetulundusühingud ja
seltsingud.

