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PÕLTSAMAA MUUSIKAKOOLIS ÕPPIMISE ARVESTAMINE ÕPPEKAVA OSANA 

Alus: „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ § 17 lõige 4 ja „Põhikooli riikliku õppekava“ § 15 lõige 9, Põltsamaa 

Ühisgümnaasiumi (PÜG) õppekava punkt 1.2.8.1. 

Tingimused:  1) õpilane õpib Põltsamaa Muusikakoolis põhiõppekaval vähemalt 4. klassis;  

        2) õpilane õpib Põltsamaa Ühisgümnaasiumis üldjuhul 4.–12. klassis. 

_________________________________________________________________________ 

 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktorile  

         ………………. 
(Kuupäev) 

TAOTLUS 

Palun võimaldada minu lapsel/eestkostetaval ...................................................... (nimi, isikukood) 

omandada riikliku õppekava muusika õpitulemused Põltsamaa Muusikakoolis (muusikakoolis). 

Lapse andmed: 

Klass PÜGis: ……………………………………………………………………………...…..…… 

Õpitav eriala muusikakoolis: ……………………………………………………………..……..… 

Erialaõpetaja muusikakoolis: ………………………………………………………………..…..… 

Erialaõpetaja kontakt (tel, e-post): 

……………………………...…………………………………………………………...…………. 

……………………………………………………………………………………….…………….. 

Taotlust esitava vanema/eestkostja andmed:  

Eesnimi: …………………………………………………………………………………………… 

Perenimi: …………………………………………………………………………………………... 

Telefon: ……………………………………………………………………………………………. 

E-post: ………………………………………………………………..……………………………. 

Olen teadlik, et lapse muusikakoolis mitteosalemise või õpingute katkestamise korral teavitab 

lapsevanem sellest Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ja laps jätkab õppimist oma klassi ainetunnis ja 

omandab PÜGi õppekavas kirjeldatud õpitulemused. 

 

…………………………………………… 
(Lapsevanema/eestkostja allkiri) 

 

……………………………………………. 
(Lapsevanema/eestkostja ees- ja perekonnanimi) 

 

 

*Otsuse taotluse rahuldamise/mitterahuldamise kohta teeb kooli direktor koostöös õppejuhi, aineõpetaja 

ja Põltsamaa Muusikakooli direktoriga pärast taotluste esitamise tähtaega 17. septembrist kahe nädala 

jooksul.  Otsus saadetakse taotluse esitajale. 

 



PÕLTSAMAA SPORDIKOOLIS ÕPPIMISE ARVESTAMINE  ÕPPEKAVA OSANA 

Alus: „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ § 17 lõige 4 ja „Põhikooli riikliku õppekava“ § 15 lõige 9, Põltsamaa 

Ühisgümnaasiumi (PÜG) õppekava punkt 1.2.8.1. 

Tingimused:  1) õpilane õpib Põltsamaa Spordikoolis põhiõppekaval;  

        2) õpilane õpib Põltsamaa Ühisgümnaasiumis üldjuhul 4.–12. klassis. 

_________________________________________________________________________ 

 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktorile  

         ………………. 
(Kuupäev)  

TAOTLUS 

Palun võimaldada minu lapsel/eestkostetaval ...................................................... (nimi, isikukood) 

omandada riikliku õppekava kehalise kasvatuse õpitulemused Põltsamaa Spordikoolis 

(spordikoolis). 

Andmed õpilase kohta: 

Klass PÜGis: ……………………………………………………………………………..………. 

Õpitav spordiala: ………………………………………………………………………………….. 

Treener spordikoolis: ……………………………………………………………………………… 

Treeneri kontakt (tel, e-post): 

……………………………...…………………………………………………………...…………. 

……………………………………………………………………………………….…………….. 

Taotlust esitava vanema/eestkostja andmed:  

Eesnimi: …………………………………………………………………………………………… 

Perenimi: …………………………………………………………………………………………... 

Telefon: ……………………………………………………………………………………………. 

E-post: ………………………………………………………………..……………………………. 

Olen teadlik, et lapse spordikoolis mitteosalemise või õpingute katkestamise korral teavitab 

lapsevanem sellest Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ja laps jätkab õppimist oma klassi ainetunnis ja 

omandab PÜGi õppekavas kirjeldatud õpitulemused. 

 

…………………………………………… 
(Lapsevanema/eestkostja allkiri) 

 

……………………………………………. 
(Lapsevanema/eestkostja ees- ja perekonnanimi) 

 

 

*Otsuse taotluse rahuldamise/mitterahuldamise kohta teeb kooli direktor koostöös õppejuhi, aineõpetaja 

ja Põltsamaa Spordikooli direktoriga pärast taotluste esitamise tähtaega 17. septembrist kahe nädala 

jooksul.  Otsus saadetakse taotluse esitajale. 



 

PÕLTSAMAA KUNSTIKOOLIS ÕPPIMISE ARVESTAMINE ÕPPEKAVA OSANA 

Alus: „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ § 17 lõige 4 ja „Põhikooli riikliku õppekava“ § 15 lõige 9, Põltsamaa 

Ühisgümnaasiumi (PÜG) õppekava punkt 1.2.8.1. 

Tingimused:  1) õpilane õpib Põltsamaa Kunstikoolis põhiõppekaval vähemalt 3. klassis;  

        2) õpilane õpib Põltsamaa Ühisgümnaasiumis üldjuhul 4.–12. klassis. 

________________________________________________________________________ 

 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktorile  

         ………………. 
(Kuupäev)  

TAOTLUS 

Palun võimaldada minu lapsel/eestkostetaval ...................................................... (nimi, isikukood) 

omandada riikliku õppekava kunstiõpetuse õpitulemused Põltsamaa Kunstikoolis (kunstikoolis). 

Õpilase andmed: 

Klass PÜGis: ……………………………………………………………………………..………... 

Õpitav eriala kunstikoolis: ………………………………………………………………..……….. 

Erialaõpetaja kunstikoolis: ………………………………………………………………..……….. 

Erialaõpetaja kontakt (tel, e-post): 

……………………………...…………………………………………………………...…………. 

……………………………………………………………………………………….…………….. 

Taotlust esitava lapsevanema/hooldaja andmed: 

Eesnimi: …………………………………………………………………………………………… 

Perenimi: …………………………………………………………………………………………... 

Telefon: ……………………………………………………………………………………………. 

E-posti aadress: …………………………………………………………………………….……… 

Olen teadlik, et lapse kunstikoolis mitteosalemise või õpingute katkestamise korral teavitab 

lapsevanem sellest Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ja laps jätkab õppimist oma klassi ainetunnis ja 

omandab PÜGi õppekavas kirjeldatud õpitulemused. 

 

…………………………………………… 
(Lapsevanema/eestkostja allkiri) 

 

……………………………………………. 
(Lapsevanema/eestkostja ees- ja perekonnanimi) 

 

 

*Otsuse taotluse rahuldamise/mitterahuldamise kohta teeb kooli direktor koostöös õppejuhi, aineõpetaja 

ja Põltsamaa Kunstikooli direktoriga pärast taotluste esitamise tähtaega 17. septembrist kahe nädala 

jooksul.  Otsus saadetakse taotluse esitajale. 
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