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J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena
Põhikooli ümberkorraldamine
Tabivere Lasteaed on Tartu valla koolieelne lasteasutus, mis asub peamajaga Tabivere alevikus ja
filiaal on Maarja-Magdaleena külas. Maarja-Magdaleena külas on üks rühm lastele vanuses kolm
kuni seitse aastat ja teises rühmas on lapsed vanuses poolteist kuni kolm aastat.
Maarja-Magdaleena piirkond on nii ajaloolise tausta kui asukoha tõttu oma identiteediga piirkond
ning Maarja-Magdaleena küla käsitletakse kohaliku keskusena. Seetõttu on otstarbekas ühendada
Tabivere Lasteaia Maarja-Magdaleena külas asuvad rühmad kooliga ja käsitleda tekkivat asutust
kohaliku hariduskeskusena.
Tartu valla arengukava aastateks 2018-2030 näeb alushariduse valdkonnas ette MaarjaMagdaleena lasteaia ja põhikooli arenguplaanide väljatöötamise – nn Maarja-Magdaleena
hariduskeskus. Samasugusena on see ülesanne sätestatud ka arengukava kooliharidust käsitlevas
osas: Maarja-Magdaleena lasteaia ja põhikooli koondamine Maarja-Magdaleena
hariduskeskuseks.
Koolieelse lasteasutuse seaduse (KELS) § 5 lg 2 kohaselt võivad lasteaed ning põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduses (PGS) sätestatud põhikool tegutseda ühe asutusena. Sama paragrahvi 3.
lõike kohaselt kohaldatakse ühe asutusena tegutseva lasteaia ja põhikooli puhul lasteaia osale
KELS-s sätestatut ning põhikooli osale PGS-s sätestatut. Lasteaia ja põhikooli ümberkorraldamise,
kooli pidamise üleandmise, tegevuse lõpetamise ning hoolekogu koosseisu osas kohaldatakse
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatut. Ühe asutusena tegutseva lasteaia ja põhikooli
direktoril on KELS-st ning PGS-st tulenev pädevus.
KELS § 33 lg 1 kohaselt korraldab ja kujundab valla- või linnavolikogu otsusel lasteasutuse ümber
valla- või linnavalitsus. Lasteasutuse ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsus tehakse
arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi,
lasteasutust ja vanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise
või ümberkujundamise tähtaega. Sama paragrahvi 5. lõike kohaselt kohaldatakse lasteasutuse
liitmisel põhikooliga PGS-s koolide ühinemise kohta sätestatut. Ehkki kaks Maarja-Magdaleena
külas asuvat rühma eraldatakse Tabivere lasteaiast ning liidetakse Maarja-Magdaleena
põhikooliga, ei saa nimetatud muudatust käsitleda Tabivere Lasteaia ümberkorraldamisena või
ümberkujundamisena KELS § 33 lg 2 ja lg 3 tähenduses, sest lasteaia tegevus Tabiveres jätkub
senises sisus ja mahus. Nimetatud põhjusel ei ole lasteaiale vaja taotleda uut koolitusluba ning
lapsevanemaid muudatusest teavitada.

J. V. Veski nimeline Maarja-Magdaleena Põhikool tegutseb edaspidi koolieelse lasteasutusena ja
põhikoolina, s.o ühe asutusena PGS § 2 lg 3 p 2 tähenduses. Nimetatud muudatus on käsitletav
kooli ümberkorraldamisena PGS § 80 lg 2 p 5 tähenduses. PGS § 80 lg 7 alusel tuleb taotleda
koolitusluba õppe korraldamiseks koolieelses lasteasutuses, sest lisandub uus haridustase
alushariduse näol Eesti Vabariigi haridusseaduse § 2 lg 5 p 1 tähenduses. Samuti tuleb muudatusest
teavitada lapsevanemaid.
Muudatuse tulemusena ei ole vähemalt esialgu ette näha rahaliste vahendite jm ressursside otsest
kokkuhoidu, kuid lasteaia osa liitmine kooliga võimaldab tööd paremini kavandada ja korraldada.
Paremini saab korraldada (tugi)personali tööd, ruumide kasutamist, lihtsustub
juhtimisfunktsioonide täitmine ning efektiivsemaks muutub ressursside kasutamine.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, § 35 lg 2, Eesti Vabariigi haridusseaduse
§ 7 lg 2 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lg 1, lg 2 p 5 ja lg 3, koolieelse lasteasutuse
seaduse § 5 lg 2 alusel ning olles ära kuulanud hoolekogu ja õpilasesinduse arvamuse, Tartu
Vallavolikogu
otsustab:
1. Korraldada J. V. Veski nimeline Maarja-Magdaleena Põhikool ümber põhikool-lasteaiaks,
haridusasutuse edaspidine tegutsemise vorm - koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis
tegutsevad ühe asutusena.
2. Vallavalitsusel
teavitada
kooli
ümberkorraldamise
otsusest
Haridusja
Teadusministeeriumi, kooli, Tabivere Lasteaeda, vanemaid, õpilasi ja õpilaste
elukohajärgseid valla- ja linnavalitsusi 1. aprilliks 2021.
3. Vallavalitsusel taotleda tegutsemise vormi muutnud koolile juurde luba õppe
korraldamiseks koolieelses lasteasutuses.
4. Määrata ümberkorraldamise tähtajaks 01. september 2021. Ümberkorraldamine toimub
ajavahemikul 01.07.2021 – 31.08.2021.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsuse peale võib esitada vaide Tartu Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks
pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse
teatavakstegemisest.
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