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Audru Keskkooli ja Audru Huvialakeskuse
ümberkorraldamine
Audru Huvialakeskus alustas tööd 1. septembril 2005 Audru Keskkooli ja Jõõpre Põhikooli
ruumides. Lindi Lasteaed-Algkoolis alustati tööd 1. oktoobrist 2006 ja Aruvälja LasteaedAlgkoolis 1. septembrist 2010. Huvialakeskuses on muusikaosakond ning kunstiosakond.
Muusikaosakonnas on võimalik õppida klaverit, klassikalist kitarri ja plokkflööti. Õppetöö
toimub haridusministeeriumi poolt kinnitatud õppekavade järgi (koolitusluba 4197HTM).
Kunstiosakonnas on kaks rühma Jõõpre Põhikooli ning kolm rühma Audru Keskkooli ruumes.
Õppeaineteks on joonistamine, maalimine, kompositsioon, vormiõpetus (skulptuur) ja
kunstiajalugu. Mõlema osakonna õpilased peavad üles astuma kontsertidel ja näitustel ning
poolaasta lõpetamisel saavad õpilased hindelised tunnistused
Ühes hoones tegutseva keskkooli ja huvialakeskuse majandamine ja juhtimine, sealhulgas
erinevatest projektidest vahendite taotlemine on efektiivsem. Ühise õppeasutusena on
võimalik paremini kasutada ruume õppe- ja kooliväliseks tegevuseks. Selle tulemusena
paraneb õpikeskkond õpilastele ja õpetajatel on võimalus kasutada kaasaegseid
õppevahendeid.
Lähtudes eeltoodust, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 34 ja §
35 lõikest 2, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 3 lõikest 2, § 7 lõike 2 punktidest 1 ja 2,
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 2 lõike 3 punktist 2 ja § 80 lõike 2 punktist 5, huvikooli
seaduse § 3 lõikest 2, Audru Vallavolikogu 19. jaanuari 2012 määrusest nr 1 „Audru valla
arengukava kinnitamine aastateks 2012 – 2025“, lisa 1 „Tegevuskava 2012 – 2015“ punktist
73 ja Audru Huvialakeskuse põhimääruse punktidest 75 ja 76,
Audru Vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Korraldada ümber Audru Keskkool ja Audru Huvialakeskus 31. augustiks 2012 üheks
haridusasutuseks, liites Audru Huvialakeskuse Audru Keskkooliga.
2. Lõpetada Audru Huvialakeskuse (registrikood 75033023) tegevus 31.augustist
2012.a.
3. Teavitada käesolevast otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Haridus- ja
Teadusministeeriumi, Pärnu maavanemat, Audru Keskkooli, Audru Huvialakeskust,
lastevanemaid, õpilasi ning õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi.

4. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul arvates otsuse teada
saamise päevast, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Audru Vallavolikogule
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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