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Kuressaare Linnavalitsuse hallatavate iildhariduskoolide, huvikoolide ja Kuressaare
linna eelarvest toetust saavate eradiguslike huvi- ja spordikoolide ning spordiklubide
huvitegevuses osalemise arvestuse pidamise iihtne kord

l. Kdigi Kuressaare linna eelarvest rahastatavate vdi toetatavate huviharidusega tegelevate
juriidiliste isikute ja asutuste ning huvihariduses osalejate rile peetakse rihtset arvestust
Kuressaare Linnavalitsuse hariduse elektroonilise registri https://haridus.kuressaare.ee
huvihariduse alamre gi stri s (edas pidi r e gi s t e r).

2. Registri eesmiirgiks on koondada tihtsesse elektroonilisse keskkonda kokku huviharidu-
sega seotud informatsioon, et tagadatdhusam arvestuse pidamine, suurem iilevaatlikkus
ja parem teabevahetus.

3. Registri andmed on aluseks arveldamisel, todaja arvestusel ning huvihariduse statistika
koostami sel j a edasisel korraldami sel Kuressaare linnas.

4. Registrisse on kohustatud andmed esitama linnavalitsuse hallatavad Oppeasutused ning
Kuressaare linnalt toetust taotlevad eradiguslikud spordiklubid ja -koolid ning erahuvi-
koolid (edaspidi asutus).

5. Registriga vdivad liituda ka teised huvihariduse korraldamisega tegelevad juriidilised
isikud ja asutused, kes ei saa oma tegevuse labiviimiseks toetust Kuressaare linna eelar-
vest, kuid soovivad oma andmete kajastamist rihtses stisteemis.

6. Registri andmeid s2iilitatakse digitaalsel kujul vastavalt linnavalitsuse asjaajamiskorrale.

7. Registri vastutavateks tcicitajateks on:
7.1. administraator - Kuressaare Linnavalitsuse haridusosakonna tcidtajad, kes koordineerivad

ja korraldavad registri pidamist ning kavandavad selle arendamist;
7.2.haldaja- asutuse poolt miiiiratud tcicitaja, kes vastutab asutuse andmete esitamise eest

registrisse.

8. Registrisse kantavad andmed:
8.1. Asutuse andmed:
8.1.1. asutuse i.ildandmed;
8.1.2. haldaja kontaktandmed.

8.2. Huvihariduse dppertihma andmed:
8.2.1. Opperiihma nimi;
8.2.2. dpperiihma juhendaj a andmed;
8.2.3. tegeluse eesmiirk;
8.2.4. 6ppet<i6 maht dppeniidalas ja dppeaastas;
8.2.5. dpperiihma suurus;
8.2.6. 6ppet0ci ajakava;



8.2.7. osalustasu suurus;
8.2.8. dppertihmas osalejate andmed.

8.3. Oppetegevuse p'iieviku andmed:
8.3.1. dppetunni toimumise aeg;
8.3.2 dppetundide arv;
8.3.3. osalejate/puudujate arv;
8.3.4. dppetunni teger,rrs;
8.3.5. 6ppet66 juhendaja nimi.

9. Andmete esitajad.
9.1. Asutuse andmed ja registri haldaja andmed lisab registrisse vastava taotluse alusel

administraator.
9.2. Haldaja avab jakinnitab oma asutuse dpperi.ihmad ning teostab kontrolli sisestatud

andmete diguspiirasuse iile. Uue dpperiihma moodustamiseks avab haldaja registris uue
6ppenihraa kohta vastava lehekiilj e ning lisab 6ppertihmale j uhendaj a/j uhendaj ad.

9.3. Juhendaja tiiidab registris dpperiihma tildandmed ning esitab kinnitamiseks haldajale.

10. Asutuse registri haldaja kiruritab hiljemalt 1. septembriks algava dppeaasta oppertihmad
ning avalikustab rildandmetega tiiidetud dpperi.ihmade lehed osalejate registreerimiseks.

11. Oppuri andmete kandmine nimekirja:
11.1. dppuri lisamiseks dpperiihma esitab lapsevanem registri elektroonilises keskkonnas

vastavasisulise taotluse, mille kinnitab dppenihma juhendaj a;
11.2. dppuri vdib dppertihma esialgsesse nimekirja lisada ka dpperiihma juhendaja, kuid

6ppur arvatakse dpperiihma alles siis, kui lapsevanem on andmed registris kinnitanud.

12. Juhendaja poolt dpperiihma lisatud 6pilase osalemise peab lapsevanem registrikeskkonnas
kinnitama hilj emalt 1 4 kalendripaev a j ooksul.

13. Alla 18-aastase dppuri andmed kinnitab lapse vanem(ad)/hooldaja, tiiisealine Oppur saab
oma andmed kinnitada iseseisvalt.

14. Erandkorras v6ib lapsevanem esitada oma lapse dppimise kohta kinnituse ka paberkand-
jal, mille alusel kannab andmed registrisse kas haldaja, kes ei ole 6ppertihma juhendaja
v6i registri administraator.

15. Oppur arvatakse dpperiihma piirast andmete kinnitamist registris ning 6ppur jzirib 6ppe-
rtihma nimekirja kuni Oppeperioodi ldppemiseni v6i dppuri nimekirjast viiljaarvamise
vormistamiseni.

16. 6ppua kelle osalemist 6ppenihmas ei ole 2 nadala jooksul alates nimekirja kandmisest
kinnitatud, kustutatakse automaatselt nimekirjast. Lapsevanema poolt digeaegselt kinni-
tamata jiiiinud dppuri Opperiihmaga liitumise saab uuesti algatada ainult lapsevanem.

17. Registrisse kantud andmete alusel koostatakse alusdokumendid arveldusteks. Oppuri
andmete kinnitamisega kinnitab lapsevanem/hooldaja dppetasu maksmise kohustust.

18. Huvikoolide dppetasude arvestamise aluseks on registrisse kantud dpilaste nimekiri arves-
tuskuu 10. kuupiieva seisuga. Oppetasu arvestatakse dppekuu kohta tiiissummas alates 6p-



puri andmete kinnitamisest registris vdi dppetegevuses osalemise alustamisest.

I 9. Oppuri vtiljaarvamine Opperiihmast.
19.1. 6pp* arvatdkse dpperiihmast viilja registris vormistatud lapsevanema vastavasisulise

avalduse alusel alates avalduse esitamisele j iirgnevast kalendrikuust.
I9.2. Oppertihma juhendajal on kohustus teavitada asutuse juhti, et arvataoppur dpperiih-

mast viilja, kui 6ppur on ilma pdhjuseta puudunud dppenihma tci<jst tihe kalendrikuu v6i
kui dppuri eest on jZietud tasumata kahe kuu 6ppetasu.

20. Oppetegevuse p?ieviku tAitmine.
20.1. Qnnerutrma juhendaja tdidab jooksvalt registrikeskkonnas dppetegevuse ptievikut.
20.2. Opperiihma p2ievikusse kantakse.dppetunni toimumise aeg, tegevuse sisu, osale-

j adlpuuduj ad, dppetunni kestvus 6ppetundides.
20.3. Sissekanded 6ppetegevuse toimumise kohta tehakse reeglina vahetult peale dppetunni

toimumist kahe t66p2ieva jooksul.
20.4. Kalendrikuu ldppedes kinnitab dpperiihma juhendaja hiljemalt jrirgmise kalendrikuu

esimesel tddpiieval eelmise kuu sissekanded piirast mida andmeid enam muuta ei saa.
20.5. Oppeperioodi ldppedes ttiidab juhendajapiievikus dppeaasta kokkuv6tte.

21. Oppetegevuse piieviku andmed on aluseks 6pperiihma juhendaja tddaja arvestusele.


