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Valga Giimnaasiumi 6pilasstipendiumi statuut

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 30 l6ike I punkti 3 alusel annab valga vallavalitsuskorralduse

1' Kinnitada Valga Giimnaasiumi .pilasstipendiumi statuut vastavart lisale.

2' Nimetada stipendiumi mti.iramise komisjoni valga vallavalitsuse esindajana
Kalmer Sarv.

Konaldus j6ustub selle teatavakstegemisest.

Tunnistada kehtetuks Valga Linnavalitsuse 20. septembri 2016 konaldus nrGiimnaasiumi 6pilasstipenJiumi statuut,..

5. Korralduse peale v6ib esitada valga vallavalitsusele vaide haldusmenetluse

Yli:,1:j,-l"lll 30,piieva jooksul aryates korraldusest teadasaamise paevast vOimillal oleks pidanud konaldusest teada saama, v6i esitada kaebuse Tartu Halhalduskohtumenetluse seadustikus sAtestatud konas ja tZihtaeeadel.
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jurist vallasekretiiri iilesannetes

Arakirjad: Valga Giimnaasium
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4.

Valga linna siimboolikat kasutatakse kuni Valga valla siimboolika kirmitamiseni vastavalt Karula valla, T
valla, Tdlliste valla, Oru valla ja Valga linna iihinemislepingu punktile 4.8.
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Valga Giimnaasiuml 6pilasstipendiumi statuut
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I Ulds?itted

l ' Valga Giimnaasiumi 6pilasstipendium on Valga vallavalitsuse poolt loodud stipendium, mille
eesmiirgiks on aidata kaasa 6pilaste aktiivse eluhoiaku kujundamisele, o-u fruuiJ";u voimete
realiseerimisele.

II Stipendiumi m?iiiramine

Stipendiumi m2iiiramiseks moodustatakse viieliikmeline komision.
Komisjoni kuuluvad valga vallavalitsuse esindaja, kooli hoolekogu esindaja, kooli direktor,
qpetajate esindaja ja 6pilaste esindaja.
opilasstipendiumi maksab valga valra komisjoni poolt kinnitatud nimekirja alusel.
Opilasstipendiuml on 6igus taotleda dpilasel,
kelle kursusehindcd on vtiga head vdi iead ja vaga head vdj
kellel on silmapaistvaid saavutusi spordis, kunstis, muusikas, erinevatel konkurssidel v6i
vabariiklikel oliimpiaadidel ning head ja viiga head hinded, mille seas v6ib olla kuni kaks
rahuldavat hinnet.
Komisjonil on 6igus kehtestada tiipsemad hindamiskriteeriumid.
opilasel on 6igus taotleda 6pilasstipendiumi kaks korda dppeaastas: septembris (septembrist
kuni jaanuarini makstav 6pilasstipendium) ja veebruaris- (veebruarisf kuni maini^ makstav
dpilasstipendium). 10. klassi dpilastel on v6imalus dpilasstipendiumi taotleda alares
veebruarist.

8. Taotlused dpilasstipendiumi saamiseks esitatakse komisjoni esimehe kinnitatud avalduse
vormil I 0. septembriks ja 10. veebruariks. Avalcuse vonn on avalikustatud kooli
kodulehekiiljel.

13.

ll.

Stipendiumide taotlused vaatab komisjon labi ja otsustab 6ppestipendiumi saajad 10
t6dpiieva jooksul arvates taotlrse esitamise tahtpaevast ning edastab dppestipendiumi saalate
nimekirja Valga Vallavalitsusele.
Stipendiumi miiiiramise komisjonil on 6igus ldpetada stipendiumi maksmine stipendiaadile,
kes on rikkunud kooli sisekorraeeskirja. Juba viiljamakstud stipendiumit tagasi ein6uta.
Ettepaneku stipendiumi maksmise peatamiseks teeb kooli 6ppejuht laekunud info p6hjal
komisjonile, kes edastab info vallavalitsusele
Stipendiumi suuruseks on iildjuhul vaga hea oppeedukuse ko'al 70 eurot kuus, heade ia
viiga heade 6ppetulemuste v6i silmapaistvate saavutuste konal 50 eurot kuus.
Komisjonil on 6igus viiljamakstava summa suurust muuta vastavalt dpilasstipendiumi
eelarve suurusele.
stipendium makstakse viilja igakuiste maksetena september - jaanuar ja veebruar - mai.
Kui stipendiumi soovijaid on rohkem, kui stipendiumifondis vahendeid, moodustatakse
sooviavalduste pdhjal pingerida, mis arvestab 6pilase keskmist hinnet, pdhjuseta puudutud
tundide arvu, tihiskondlikku aktiivsust ja silmapaistvaid saavutusi. Stipendlum m-ii?iratakse
pingereas eespool olevatele 6pilastele vastavalt stipendiumifondi v6imalustele.
Kui valla stipendiumifondis puuduvad vahendid, siis dppestipendiume ei maksta.
Nduetele vastavate kandidaatide puudumisel stipendiume viilja ei anta.
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III Komisjoni otsuse vaidlustamine

18. Komisjoni otsuse vaidlustamiseks esitab dpilane kooli direktori nimele vaide.
19' Komisjoni otsust. on dpilasel 6igus vaidlustada viie tddpiieva jooksul alates vaidlusrarava

otsuse vastuvdtmisest.
20. Komisjon langetab uue otsuse ja edastab koos p6hjendusega vaide esitajale viie tdopaeva

iooksul


