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Põlula Kooli ümberkorraldamine
Kohaliku omavalitsusüksuse üheks peamiseks seadusest tulenevaks kohustuseks on oma
haldusterritooriumil tagada haridusasutuse areng ja jätkusuutliku kvaliteetse hariduse kättesaadavus
võrdväärselt kõigile õpilastele.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) § 80 lg 1 kohaselt korraldab kooli ümber
kooli pidaja, kuulates enne ära hoolekogu ja õpilasesinduse arvamuse. Sama paragrahvi lg 2 p 3
kohaselt kool jaotatakse vähemalt kaheks kooliks ja jagunev kool lõpetab tegevuse, lg 5 kohaselt
kool korraldatakse ümber või kooli tegevus lõpetatakse ajavahemikus 1. juulist sama aasta 31.
augustini ning lõike 9 kohaselt kooli pidaja tagab tegevuse lõpetanud kooli õpilastele võimaluse
jätkata õpinguid muus koolis. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 sätestab,
et valla või linna ametiasutuse ja valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse moodustamine,
ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine ning ametiasutuse põhimääruse kinnitamine on volikogu
ainupädevuses.
Vinni Vallavolikogu 30.01.2020 otsuse nr 1 „ Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla
ühinemislepingu muutmine“ muudeti ühinemislepingu punkti 6.2.5, mille kohaselt Põlula Kool
korraldatakse ümber seisuga 01.07.2020 põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 80 lg 2 p 3 toodud
alustel, kus Põlula Kooli põhikooli osa lõpetab tegevuse ja koolieelse lasteasutuse osa liidetakse valla
teise koolieelse lasteasutusega.
Põlula Kool on oma vormilt ühe asutusena tegutsev koolieelne lasteasutus ja põhikool. 2019/20
õppeaastal on põhikoolis õpilasi 9, s.h Vinni vallast viis. Esimeses ja viiendas klassis ei ole ühtegi
õpilast, kolmandas ja kuuendas klassis on kummaski üks õpilane, neljandas kolm ja teises klassis
neli õpilast.
2019.aasta kevadel lõpetas Põlula Kooli koolieelse lasteasutuse 6 last, kellest ükski ei asunud õppima
Põlula Kooli 1.klassi. Kooli piirkonnas elavatest õpilastest õpib Vinni-Pajusti gümnaasiumis 12
põhikooliõpilast, Rakvere linna koolides (rahvastikuregistri andmetel) 28 põhikooliõpilast, Rakvere
valla Sõmeru ja Uhtna põhikoolides 16 õpilast.
Õppimine väljaspool elukohajärgset kooli on tavaks juba aastaid, näiteks enne omavalitsuste
liitumist, 2016. aastal õppis Põlula Koolis 41 õpilast ja väljaspool valda 42 põhikooliõpilast.
Lasteaialaste vanemate küsitlused annavad tulemuseks, et vanemad ei vali laste haridusasutuseks
Põlula Kooli.

Lähtudes põhikooli riiklikust õppekavast, on põhikoolil nii hariv kui kasvatav ülesanne.
Põhihariduses toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja
emotsionaalset arengut. Põhikool loob tingimused õpilaste erisuguste võimete tasakaalustatud
arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks. Põhikool aitab õpilasel
jõuda selgusele oma huvides, kalduvustes ja võimetes ning tagab valmisoleku õpingute jätkamiseks
järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks. Neid ülesandeid Põlula Kool täita ei suuda.
Õpilastele ei ole võimalik pakkuda objektiivset võrdlusmomenti kui klassis õpib üks õpilane. Laste
vähesuse tõttu jäävad mõned üritused lastele kättesaamatuks (näiteks võistkondlikud alad). Laste
arvu vähenemisel ei suudeta õpilastele pakkuda kvaliteetset põhiharidust, kuna õppetöö liitklassides,
kus on kaks last, ei võimalda õpilastel oma klassikaaslasega koos suhelda ja õppida. Õpetaja poolt
kasutatavate metoodikate arv on piiratud.
Põlula kooli Ulvi lasteaia kahes liitrühmas on lapsi 31. Lasteaia teeninduspiirkonnas elavate laste
arv on suhteliselt stabiilne. 2020.aastal on koolikohuslaseks saamas 4 last, järgnevatel aastatel jääb
see vahemikku 3-9. Sellise laste arvuga on põhjendatud piirkonnas lasteaiarühmade avamine teise
lasteaia struktuuriüksusena. Alates käesolevast õppeaastast on tagatud lasteaiaõpetajate erialane
nõustamine valda tööle asunud alushariduse eripedagoogi ja alushariduse metoodiku poolt. Laste
toitlustamise korraldab samas majas asuv hooldekodu. Põlula Kooli ümberkujundamise käigus on
mõistlik liita Põlula Kooli lasteaia osa valla keskuses asuva 3-rühmalise Pajusti Lasteaiaga Tõrutõnn.
Põlula Kooli ümberkorraldamist on arutatud ühinemislepingu muutmise menetluse raames Vinni
Vallavalitsuse istungil 31.10.2019, kultuuri-ja hariduskomisjoni koosolekul 12.11.2019, eelarve-,
arengu- ja õiguskomisjoni koosolekul 21.11.2019 ja 23.01.2019, Vinni Vallavolikogu istungil
28.11.2019 ja 30.01.2019.
Põlula Kooli ümberkorraldamise otsuse eelnõu on arutatud Vinni Vallavalitsuse 04.02.2020 istungil,
majanduskomisjoni koosolekul 12.02.202, kultuuri-ja hariduskomisjoni koosolekul 18.02.2020,
eelarve-, arengu- ja õiguskomisjoni koosolekul 20.02.2020.
Põlula Kooli hoolekogu arutas kooli ümberkorraldamist 20.03.2019, 30.10.2019 ja 05.02.2020.
Hoolekogu ei soovinud avaldada arvamust põhikooliosa sulgemise ja lasteaiaosa liitmise osas. Samas
ei avaldanud ükski hoolekogu liige ka eitavat seisukohta ümberkorralduse vastu. Põlula Koolis ei
ole moodustatud õpilasesindust.
Põlula Kooli Ulvi lasteaia liitmist Pajusti Laseaiaga Tõrutõnn arutas Pajusti Lasteaia hoolekogu
06.02.2020. Hoolekogu nõustus Ulvi lasteaia liitmisega Pajusti Lasteaiaga Tõrutõnn ja lasteaia uue
nimega, Lasteaed Tõrutõnn.
Lähtudes eeltoodust, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 80 lg 1, lg 2 p 3, lg 3 lg 5, lg 9, koolieelse lasteasutuse seaduse § 33 lg
2 p 2 ja Vinni Vallavolikogu 30.01.2020 otsusest nr 1 „ Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni
valla ühinemislepingu muutmine“ ning Vinni Vallavolikogu 02.05.2019 määruse nr 9 „Põlula Kooli
põhimäärus“ § 24, Vinni Vallavolikogu otsustab:
1.

Ümberkorraldada Vinni Vallavalitsuse hallatav asutus Põlula Kool alljärgnevalt:
1)

Põlula Kool jaotatakse kaheks: Põlula Kool ja Ulvi Lasteaed, kusjuures Põlula Kool lõpetab
tegevuse 01.07.2020;

2)

jagunemise tulemusel tekkinud Ulvi Lasteaed liidetakse 01.07.2020 Pajusti Lasteaiaga
Tõrutõnn, uue nimega
Lasteaed Tõrutõnn.

2.

Vinni Vallavalitsusel:

1)

teavitada ümberkorraldamise otsusest Haridus- ja Teadusministeeriumi, Põlula Kooli,
Pajusti Lasteaeda Tõrutõnn, Põlula Kooli vanemaid ja õpilasi ning õpilaste elukohajärgseid
valla- või linnavalitsusi hiljemalt 01.04.2020;

2)

korraldada kooli ümberkorraldamisega vajaliku dokumentatsiooni koostamine, muutmine
ja menetlemine, viia läbi vajalikud toimingud;

3)

tagada õpilastele õpingute jätkamise võimalus Vinni-Pajusti Gümnaasiumis ja laste hoiu
ning alushariduse
omandamise võimalus Lasteaias Tõrutõnn.

3.

Otsus jõustub teatavakstegemisest

4.

Isikul, kelle õigusi otsusega või haldusmenetluse käigus rikuti, on õigus esitada vaie
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras Vinni Vallavolikogule asukohaga Tartu mnt
2 Pajusti, 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest või
toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama, või esitada kaebus Tartu Halduskohtule
haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras ja tingimustel.
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