TEENISTUSLIKU JÄRELEVALVE AKT nr 11-2.4/1
Vastavalt Maardu Linnavalitsuse korraldusele 05.12.2017 nr. 823 „Maardu Kunstide
Koolis teenistusliku järelevalve läbiviimine“ raames teostati järelevalvet Maardu Kunstide
Koolis
I JÄRELEVALVE TEOSTAJA: Maardu Linnavalitsuse 05. detsembri 2017.a korraldusega nr
823 moodustatud haridusasutuste teenistusliku järelevalve läbiviimise komisjon
II JÄRELEVALVE LÄBIVIIMISE AEG: 05.12.2017–11.12.2017
III JÄRELEVALVE OBJEKT: Maardu Kunstide Kool
IV JÄRELEVALVE LIIK, PÕHJENDUS, MEETODID:
Korraline teenistuslik järelevalve Maardu Linnavalitsuse 05.12.2017 korralduse nr 823 alusel.
Järelevalve eesmärk:
saada ülevaade Maardu Kunstide Kooli õppekeskkonna hetkeseisust;
kontrollida õppe- ja kasvatustegevuse korralduse vastavust seadustele;
asutuse käsutuses oleva vara seisukorra ning kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll.
Kasutatud meetodid:
- tutvumine kooli hoone- ja ruumidega;
- vestlused kooli juhtkonnaga ja töötajatega;
- tutvumine asutuse tegevust korraldavate ja reguleerivate määruste, kordade ja lepingutega;
- eelarve täitmise analüüsimine.
V JÄRELEVALVE KÄIGUS TUTVUTUD DOKUMENTIDE LOETELU:
1. Põhimäärus;
2. Arengukava;
3. Õppekava. Huvialade õppekavad;
4. Tööplaan. 2017/2018. I poolaasta tööplaan;
5. Dokumendihalduse korraldamise kord/dokument puudub;
6. Kodukord/dokument puudub;
7. Töösisekord;
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8. Hädaolukorra lahendamise plaan/dokument puudub;
9. Eelarve.
VI LÜHIÜLEVAADE ÕPPEASUTUSEST:
Õppeasutuse omandivorm ja aadress: munitsipaallasteasutus, Keemikute 19, Maardu, 74111 Harju
maakond
Õppeasutuse liik: huvikool
Õppeasutuse pidaja: Maardu linn
Õppekeel: eesti ja vene keel
Õpilaste üldarv: 176 (05.12.2017 seisuga)
Pedagoogide üldarv: 19
Personali üldarv: 22 inimest (klaverihäälestaja, kaks koristajat)
Koolihoone üldpind: 887,9 m2
Maardu Kunstide Kool asub aadressil Keemikute 19. Maardu Muusikakool avati Maardu
Gümnaasiumi majas 1989. aastal. Õppetööd alustati neljal erialal: klaver, kitarr, akordion ja
bajaan. 1993. aastal koliti praegusesse asukohta Keemikute 19, mis oli 1965. aastal ehitatud
ühiselamuks. 1998. aastal avati kunsti- ja balletieriala ning Maardu Muusikakool nimetati ümber
Maardu Kunstide Kooliks. Kooli arenedes loodi löökriista-, puhkpilli- ja laulueriala. Koolis
toimuv õppetöö jaguneb kolme vanuserühma vahel: eelõpe (mudilased kuni 7 eluaastani),
põhikooli noorem aste (1.–4. klass) ja põhikooli vanem aste (5.–7. klass). Koolis on 23 klassiruumi
(sh kuus klaveriklassi, kolm muusikaliteratuuri klassi ja üks lauluklass), puhkeruum/baar, direktori
ja sekretäri kabinet ning saal. Klassiruumid on renoveeritud. Remonti vajab fuajee ja üks teise
korruse koridor. Kool korraldab regulaarselt koostöös Maardu Linnavalitsusega kontserte.
Kunstiosakonna tööde näitused toimuvad Maardu linna erinevates asutustes. Õppetööst vabal ajal
kasutavad kooli saali Maardu linna erinevad ringid.
Kooli eripära:
•

Kooli tegevuse eesmärk ja eripära on anda riiklikust huvihariduse raamõppekavast
lähtuvalt muusika- ja kunstiõpetuse-alast põhiharidust ning valmistada õppureid ette
professionaalseks muusika- ja kunstiõppeks;

•

Laste ja noorte muusika- ja kunstialase võime avastamine ja kavakindel arendamine ning
Maardu linna kultuurielu edendamine;

•

Kooli eripärast ja õpitavatest muusikaerialadest tulenevalt on õpilaste arengu toetamisel
olulisel kohal individuaaltunnid. Õpperühmas õpitakse solfedžot ja muusikaliteratuuri.
Kunstiosakonnas toimuvad rühmatunnid;
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•

Õppetöö toimub nii eesti kui ka vene keeles.

Koolis tegutseb muusikaosakond: klaver, laul, keelpillid (viiul, tšello), puhkpillid (flööt,
plokkflööt, klarnet, saksofon, trompet, tromboon), löökpillid, akordion ja bajaan. Lisaks õpitakse
solfedžot ning muusikaajalugu. Koolis tegutsevad flöödiansambel, rütmipillide ansambel,
lauluansambel ja uue kooslusena tegutseb sümfoniettorkester. Kunstiosakonnas õpitakse
joonistamist, maalimist ja kompositsiooni.
Õppeaasta jooksul toimuvad traditsioonilised üritused: kord kvartalis toimub kooli saalis
õpilaskontsert. Publikuks on põhiliselt lapsevanemad. Maardu Vaba Aja Keskuses toimuvad igaaastaselt jõulukontsert ja kevadkontsert.
VII ETTEPANEKUD KOOLI DIREKTORILE
1. Seista hea selle eest, et Päästeameti ettekirjutus saaks 31.12.2018 täidetud.
2. Õppemaksust vabastamisel või soodustuste andmisel lähtuda Maardu Kunstide Kooli
põhimäärusest.
3. Direktoril tagada töökeskkonnanõuete täitmine, määrates vastutava isiku või kasutades välist
abi teenusepakkuja näol.
4. Direktoril tagada veebilehe uuendamine teenuse sisseostmise teel ja koolil tagada edaspidi
jooksvalt kaasaegne IT võimekus.
5. Kasutada kõigi kooli dokumentide registreerimiseks dokumendihaldustarkvara Amphora.
6. Direktoril tagada asutuse normaalseks toimimiseks teenuste sisseostmise teel või eraldi
ametikohtade loomisega ja täitmisega vajalikud teenused - asjaajamine, personalihaldus, IT-haldus
ja hoone haldamine.
VIII ETTEKIRJUTUSED KOOLI DIREKTORILE
1. Korrastada asutuse dokumendihaldus vastavalt Vabariigi valitsuse 25.05.2017 määruses nr 88
„Teenuse korraldamise ja teabehalduse alused“ § 13, 14, 15 ja 16 sätestatule. Täitmise tähtaeg
31.08.2018.
2. Kinnitada vastavalt Huvikooli seaduse § 14 lõike 3 punktis 6 sätestatule direktori käskkirjaga
kooli õppekava. Täitmise tähtaeg 01.04.2018.
3. Koostada ja kinnitada vastavalt Huvikooli seaduse § 14 lõike 3 punktis 5 sätestatule direktori
käskkirjaga kooli kodukord. Täitmise tähtaeg 01.04.2018.
4. Koostada ja kinnitada koostöös vastavalt hädaolukorra seaduse § 15 lõikes 3 määratud juhtiva
asutusega hädaolukorra lahendamise plaan. Täitmise tähtaeg 31.08.2018.
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5. Korraldada õppenõukogu töö ümber vastavalt Huvikooli seaduse § 16 lõikes lõigetes 1 ja 3
sätestatule. Järgida õppenõukogu töö korraldamisel kooli põhimääruse § 31 sätestatut. Täitmise
tähtaeg 31.08.2018.
6. Veebilehe arendamisel lähtuda Avaliku teabe seaduse § 32 lõikes 1 punktist 2 ning lõikes 2
sätestatust. Täitmise tähtaeg 31.08.2017.
IX ETTEKIRJUTUS KOOLI HOOLEKOGULE
1. Lähtuda hoolekogu tegevuse planeerimisel ja korraldamisel Huvikooli seaduse § 17 lõike 3
punktides 2 ja 3 ning lõikes 4 sätestatust. Lisaks sellele lähtuda hoolekogu töö planeerimisel kooli
põhikirja § 35 lõikes 2 sätestatust. Täitmise tähtaeg 31.10.2018.
IX TEENISTUSLIKU JÄRELEVALVE TEOSTAJAD

/allkirjastatud digitaalselt/

Anastassia Valužina – abilinnapea
Vaido Niinesalu – haridusnõunik
Inna Bondarenko – linnapea nõunik
Jelena Pavlova – Maardu linna Haldusbüroo juhataja
Julia Saveljeva – õigusnõunik
Zinaida Ivanova – rahandusosakonna juhataja asetäitja
Juri Šutenko – IT-spetsialist
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