


VIIENDA KOOSSEISU

MÄÄRUS

Haapsalu,			29. veebruar 2008 nr 
									Eelnõu



Haapsalu linna huvikoolide 
pedagoogide kvalifikatsiooninõuded


Määrus kehtestatakse haridus- ja teadusministri 02.10.2002 määruse nr 69 „Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord“ § 4 lg 1 p 1 alusel

I ÜLDSÄTTED

§ 1 Reguleerimisala
Käesolev määrus sätestab Haapsalu linna huvikoolides töötavatele pedagoogidele ja ringijuhtidele esitatavad kvalifikatsiooninõuded, kirjeldades nõutavat haridustaset, erialast ettevalmistust ja/või juhtimisalast koolitust.
Huvikoolina käesoleva määruse mõistes käsitletakse Haapsalu Kunstikooli, Haapsalu Muusikakooli, Haapsalu Noorte Huvikeskust ja Läänemaa Spordikooli.

§ 2 Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalikud kursused
Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalike kursuste õppekavad peavad olema registreeritud Haridus- ja Teadusministeeriumis.
Käesolevas määruses kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalikud pedagoogikakursused läbitakse kõrghariduse omandamist võimaldavas õppeasutuses.

II KVALFIKATSIOONINÕUDED

§ 3 Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded
Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
	pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt 3-aastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
muu kõrgharidus ja vähemalt 5-aastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 4 Huvikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded
Huvikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
	pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus õpetatavas ainevaldkonnas või
muu kõrg- või keskeriharidus õpetatavas ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.
	Huvikooli treener-pedagoog peab omama Eesti Olümpiakomitee juures tegutseva treenerite kutsekvalifikatsioonikomisjoni poolt väljastatud kehtivat treener I-V taseme kutsetunnistust.

§ 5 Huvikooli ringijuhi kvalifikatsiooninõuded
Huvikooli ringijuhi kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
	pedagoogiline või kultuurialane kõrg- või keskeriharidus või

keskharidus ja läbitud 40-tunnine noorsootöö või pedagoogikakursus.

III RAKENDUSSÄTTED

§ 6 Määruse rakendamine
Käesoleva määruse § 2 lõikes 2 sätestatut ei kohaldata pedagoogidele ja ringijuhtidele, kes on pedagoogilise(d) kursuse(d) läbinud enne käesoleva määruse jõustumist.
Käesoleva määruse § 3 ja § 4 lõikes 1 loetletud pedagoogide puhul loetakse alates 01. juunst 2002. aastal Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekava alusel omandatud kõrghariduse nõudeks magistrikraad.
Huvikooli direktoril on õigus nõutava eriharidusega õpetaja puudumisel võtta kuni üheks aastaks tööle keskharidusega töötaja, kes on lõpetanud õpetatavas ainevaldkonnas vastava huvikooli.
Käesoleva määruse jõustumise hetkel huvikooli õpetajana või ringijuhina töötav ja kvalifikatsiooninõuetele mittevastav töötaja loetakse kvalifikatsiooninõuetele vastavaks kuni 01.09.2010.
Määrus jõustub 10.03.2008. a.




Arder Väli
Volikogu esimees




















SELETUSKIRI
Eelnõule „Haapsalu linna huvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“


Huvikoolide senistes põhimäärustes on üldjuhul punkt, mis sätestab, et pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ja atesteerimise tingimused ja kord on määratud Haridusministri poolt kinnitatud üldhariduskoolide “Pedagoogide kvalifikatsiooninõuete” ja “Pedagoogide atesteerimise tingimuste ja korraga”.

Haridus- ja teadusministri 02.10.2002. a määruse nr 69 „Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord“ § 4 lg 1 p 1 kohaselt peavad huvikoolide õpetajad vastama kooli pidaja kehtestatud nõuetele. Haapsalu huvikoolide suhtes on praegu vastavad  nõuded kehtestamata, kui välja arvata viide praegustes põhimäärustes. Arvestades seda, et alates 01.0.2008 muutuvad kehtetuks kõik senised huvikoolide koolitusload ning huvikoolid alustavad sisuliselt oma tegevust nullist, siis on vaja värsketele huvikoolidele kehtestada ka õpetajate kvalifikatsiooninõuded. Uuendamisele lähevad ka huvikoolide põhimäärused, kus pedagoogide kvalifikatsiooninõuetest eraldi juttu ei ole.

Käesolev määrus sätestab Haapsalu huvikoolide direktoritele, õpetajatele ja ringijuhtidele standardsed kvalifikatsiooninõuded analoogiliselt teiste omavalitsuste huvikoolide vastavate nõuetega. Eelnõu on kooskõlastatud huvikoolidega.

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.



Talis Vare
Aselinnapea

