
Seletuskiri
Kohtla-Järve Linnavalitsuse määruse eelnõu „Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ juurde

                                                                                                          28. veebruar 2018

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse (edaspidi KELS) § 15 lõikele 4 kehtestab laste lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra linnavalitsus.

 Määruse eelnõu vajalikkuse põhjendus ja eesmärk.
Määruse eelnõu „Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ on koostatud eesmärgiga uuendada koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, kuna kehtiv kord on kehtestatud 2006. aastal (Kohtla-Järve Linnavalitsuse 14. veebruari 2006. a määrus nr 17 „Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“).
Eelnõu eesmärgiks on sätestada Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord. 

Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Määrus koosneb järgmistest paragrahvidest:
§ 1 Üldsätted
§ 2 Vastuvõtu taotlemine 
§ 3 Lasteasutusse vastuvõtmine 
§ 4 Lasteasutusest väljaarvamine
§ 5 Rakendussätted

Võrreldes kehtiva määrusega on tehtud alljärgnevad muudatused: 
	Lisatud § 1 lõige 2 

Sätestab laste vastuvõtu alates pooleteise aasta vanusest ja võimaluse vastu võtta vanemate soovil nooremaid kui pooleteise aasta vanuseid lapsi vabade kohtade olemasolul ning lasteasutuses lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolul. 
	Lisatud § 1 lõige 5. 

Sätestab vastavalt KELS § 19 lõikele 3 osaajalise koha võimaluse, kui linna territooriumil on ajutiselt vajadus lasteaiakoha järele suurem, kui olemasolevate lasteaiakohtade üldarv.
	Lisatud § 1 lõige 6. 

Sätestab vastavalt KELS § 8 lõikele 2 tagatud võimaluse kõikidele eesti keelt kõnelevatele lastele käia eestikeelses lasteasutuses või lasteasutuse rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles. 
	Lisatud § 1 lõige 8.

Sätestab vastavalt KELS § 11 lõikele 3 seoses loodud Eesti Hariduse Infosüsteemiga lasteasutuse direktori kohustuse korraldada laste andmete kandmine Eesti Hariduse Infosüsteemi. 
	Muudetud on lasteasutusse vastuvõtu taotlemisel avalduse esitamise korda. 
Eelnõus ei ole enam kehtestatud avalduse vormi, vaid on loetletud andmed, mida avaldus vähemalt sisaldab (Määruse § 2 lõige 1). Lasteasutusse vastuvõtu avalduse vormi kinnitab lasteasutuse direktor. (Määruse § 2 lõige 2).

Muudatus on seotud asjaoluga, et olenevalt lasteasutuse rühmade liikidest on otstarbekas avalduse vormile lisada andmed erirühmade kohta, samuti andmed, kus lapsevanem saab koheselt märkida, kas ta soovib kohta osalise või täieliku keelekümbluse rühma, lasteaiarühma või liitrühma vms. andmed. Ei ole otstarbekas kinnitada ühist lasteasutusse vastuvõtu avalduse vormi, seda ei nõua ka seadus. 
	Muudetud on eelnõu § 3 lõigete 4, 5, 6, 7 sõnastust lähtuvalt KELS muudatustest ja määruses tehtud muudatustest. § 3 lõiked 4,5,6,7 sätestavad rühmade nimekirjade kinnitamise, laste vastuvõtu vabade kohtade olemasolul kogu aasta jooksul, info vanematele tutvustatavate dokumentide ja antava teabe kohta lapse lasteasutusse vastuvõtul.  
	Laste vastuvõtu tingimused lähtuvalt elukohast ja lasteasutuse teeninduspiirkonnast on sätestatud määruse § 3 lõikes 1 lähtuvalt KELS § 10 lõikest 1,  määruse § 3 lõikes 2 ja lõikes 3 lähtuvalt KELS § 15 lõikest 3. 
	Välja on eelnõust jäetud kehtiva määruse § 3 lõige 2 põhjusel, et ei ole vajalik esitada andmeid lapse elukoha täpsustamiseks rahvastikuregistri ametnikule, kuna Eesti Hariduse Infosüsteemis on nähtavad lapse elukoha andmed. 


Eelnõu rakendamiseks vajalikke kulutusi ei ole. 

Kehtetuks tunnistatakse Kohtla-Järve Linnavalitsuse 14. veebruari 2006. a määrus  nr 17 „Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“.  Määruse vastuvõtmine ei too kaasa muude õigusaktide muutmist või kehtetuks tunnistamist.

Määruse eelnõu on kooskõlastatud sotsiaalteenistuse abilinnapea Niina Aleksejevaga. 

Määruse soovitav jõustumise aeg on 1. juuni 2018. a, jõustumiseni on vajalik aeg koolieelsete lasteasutuste direktoritel määrusega tutvumiseks ja määruse jõustumisega kaasnevate ümberkorralduste tegemiseks asutuse  dokumendihalduses.   
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