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Halinga Vallavolikogu otsustab:

Opiiaste arv P[irnu-Jaagupi Gtimnaasiumis on langustrend ts.200412005 6ppeaastai o1i pzirnu-
Jaagupi Giimnaasiumi Spilaste arv 372, grimnaasiumiastrnes 85. 2013/20i4 6ppeaastal on see
langenud poole v6rra, ehk Pzirnu-Jaagupi Giimnaasiumis 6pib kokku 186 Opilast, nenclest
giimnaasiumiosas 38.
Prognoosi kohaselt langeb gtimnaasiumiosa opilaste arv jeirgmisel oppeaastal alla 30 iu
dpilaste arvu arvestatavat suurenemist ei ole lilhcma kuue aasla jooksul ette naiha. Ka
naabervaldade dpilaste osakaal vaatamata valla poolt pahutar,,ale taslrra koolitoidule ning
Opilaskodu olemasolule on gtimnaasiumidpilastc seas r,,iiga r.'riikc v6i oler.latr-i.

Klass 2014n5 2015n6 2016n7
Ldpetas
9/tuleb x

15t5',? 20t8'? 2lt9 ?

XI i3 5 8

XU 10
,l 

? 5

Kokku 28 26 22

Rahandusministeeriumi ning Haridus- ta Teaclusministeeriumi poolt vziljat66tatud
rahastanlismudeli jargi riigi poolt eraldatud gr-imnaasiumiOpetajate tootasu ei taga
giimnaasiumiastme tfielikku rahastamisl. Gr-irnnaasiumi rahastamisel- puudr-riilzir.,ad vahenciid
peab leidma kohalik omavalitsus oma eelarr,,esr.
2Al4l15 6ppeaastal on gtimnaasiumil puudu 28 141 curot. millele lisanciub f'artu Ulikooli
Piirnu I(olledZile makstav 3000 eurot aastas ettevdtlr-rse .ja ettevdtlikkuse suuna 6ppijate
kursusetasu .ja tasuta s6idukaardid Peirnu s6iduks. Kokku makstakse valia eelarvest
grimnaasiumiosale lisaks ligi 33 000 eurot.
Rahastamismudeli kohaselt toimub pdhil<ooli ja grimnaasiumi rahastamine eraldi ia ka
aruancied tuleb esitada eraldi pdhikooli.ja gtirnnaasir-rr"1i kohta. P6hikoolile antud 
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tohi kasutada grimnaasiumi rahastanti seks.
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1' korraldada Ptirnu-Jaagupi Gtimnaasium i]mber Pzin-ru-.laagupi p6hikoolik s 2016117
dppeaastaks, muutes 1. juulistkuni 31. augustini 2016 giimnaasium r-rn-iber p6hikooiiks.

2. I(oo1i gtimnaasiumiastme tegevus ldpetatakse jiirk-jargu1t:



201412015 Oppeaastal ei avata 10. klassi;
201512016 dppeaastal ei avata 10. ja 1 1 . klassi.

3' Otsust on 6igus vaidlustada 30 pzieva jooksul, arvates piievast, millal vaiet esitama
digustatud isik otsusest teada sai v6i oleks pidanud teada ,uu-u, esitades vaide Halinga
Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse
peale on kaebeOigusega isikul Sigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtu-
menetiuse seadustiku $-s 46 siitestatud tiihtaegadel .ja halduskohtumenetiuse seadustikus
siitestatud koruas.

4. Otsus j Oustub teatavakstegemisest.
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