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Päevakord:
Juhtkomisjonile esitatavate eelnõude üle vaatamine.
1. Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
Koolide puhul teeninduspiirkonna määramist ei tule. Elukohajärgse kooli määramisel
võetakse esmajärjekorras aluseks õpilase elukoha lähedust koolile ehk lähim kool. Otsuse
tegemise aluseks peab olema rahvastiku register. Laps ja lapsevanem, kes taotleb kohta
peavad elama ühel pinnal. Kaasava hariduse mõistes ja tingimuste olemasolul nähakse
erivajadusega last elukohale lähimas koolis. Kallemäe Kool kuulub hetkel veel riigile, kuid
riik planeerib kooli üleandmist omavalitsusele. Kallemäe Koolis õpivad lihtsustatud - (LÕK),
toimetuleku - (TÕK) ja hooldusõppekava (HÕK) alusel õpilased. Edasiste tegevuste
kavandamisel tuleb arvestada, et tundeelu ja käitumisraskustega õpilased vajavad rahulikumat
keskkonda. Nõustamiskomisjoni otsus õpilase määramiseks eriklassi saab olla meetmepõhine,
mitte koolipõhine. Õpilaste vastuvõtuks kooli tuleb üle vaadata Kuressaare linna registri
võimalused.
Ettepanek: viia eelnõusse sisse parandused.
2. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine
Kuressaare lasteaedade puhul on teeninduspiirkonnaks Kuressaare linn ja Lääne-Saare valla
Kuressaare linna mõjupiirkonnas elavad lapsed. Teistele lasteaedadele kehtestatakse
teeninduspiirkonnad vastavalt hetkel kehtivate omavalitsuste teeninduspiirkondadele.

3. Koolieelsete lasteasutuste õppekulu suuruse kehtestamine
Kaardistada hetkel valdades kehtiv vanema osaluse erisused maksuvaba kuu osas ja millistel
tingimustel antakse soodustust teise ja kolmanda lasteaias käiva lapse puhul. Vaadata üle
sõnastus, kas õppekulu või vanemate osalus. Vanemate osalustasu protsent jääb
teeninduspiirkonniti erinev, kuid see ei tohiks tekitada ebavõrdset olukorda laste arengu
toetamise ja lasteaedade õppevahendite olukorda silmas pidades.
4. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
Eelnõus ei kajastu toetus statsionaarses õppes keskharidust omandavate õpilaste koolilõuna
kulude katmine. Koolilõuna puhul on riik toetanud omavalitsusi toiduainete kulude katmisel,
kuid millele on omavalitsused juurde maksnud. Teenuse osutamise kulud on väikevaldades
kandnud omavalitsused ise. Maakoolides koolilõunaks enamasti üks põhitoidu valik.
Ettepanek: Lisada koolilõuna eelnõusse toetus statsionaarses õppes keskharidust omandavate
õpilaste koolilõuna kulude katmisena. Otsus: esitada eelnõud juhtkomisjonile.
5. Muud küsimused: Õpilaskodude toetamine – täpsustada õigusaktidest tulenevad
võimalused ja kohustused. Õpilastransport võiks olla eraldi sätestatud, mis haaraks nii
üldhariduse- kui huvikoolitranspordi toetamisega seonduvat.
Järgmine koosolek: lepitakse jooksvalt kokku.
Järgmiseks koosolekuks: juhtkomisjonile ettepanekute loendi koostamine.
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