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Kolga-Jaani

Leie P6hikooli Pdhimiiiirus
seaduse $ 22 l6ike
Miiiirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse
l6ike 2, pdhikooli- ja giimnaasiumiseaduse $ 66 alusel'

1

punkti 3a ja $ 35

l.peatiikk
ULDSATTED
$ 1. Nimetus

Kooli nimetus on Leie Pdhikool'
$ 2.

Asukoht ja tegutsemiskoht

vald 70303 Viljandimaa'
Kooli asukoht ja tegutsemiskoht on Leie killa, Kolga-Jaani
$ 3.

Pdhikooli tegutsemisvorm ja diguslik seisund

(1)Pdhikoolitegutsemisvormonp6hikoo|(edaspidikool).
hallatav
(2) Kool on Kolga-Jaani Vallavalitsuse (edaspidi vallaval.itsus)
pohihariduse omandamist ja koolikohustuse
munitsipaatOpp.ur,ri.rr, -i, v.imaldab dpilastele
taitmist.
raamides iseseisev'
(3) Kool on 6ppe- ja kasvatustegevuses digusaktidega kehtestatud

pohikooli- ja
(4) Kool juhindub oma tegevuses Eesti vabariigi haridusseadusest,
6igusaktidest'
gti*nuurirr-iseadusest, klesolevast p6himliiirusest ning muudest
$ 4. Oppekeel, asjaajamiskeel

ja dppevorm

(1) Kooli Sppekeel ja asjaajamiskeel on eesti keel'
(2) Kooli oppetegevus toimub statsionaarses 6ppevormis
aastat'
arvestatud aeg (nominaalne 6ppeaeg) iiheksa

ja koolis on dppekava tiiitmiseks

(3) Pdhiharidust omandavat dpilast v6ib dpetada vanema taotlusel kodu6ppes. Vanema
taotlusel kodudppe rakendamisel korraldab ja rahastab viiljaspool kooli toimuva 6ppe osa
vanem.
$ 5. Koolikohustuse tiiitmiseks vdimaluste loomine

Kolga-Jaani vald tagab koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub Kolga-Jaani valla
territooriumil, vdimaluse omandada p6hiharidus.
$ 6. Pitsat

ja siimboolika

Koolil on oma nimega pitsat ja siimboolika.
$ 7. Arengukava

(1) Kooli jiirjepideva arengu tagamiseks koostatakse arengukava viihemalt kolmeks aastaks.

\-

(2) Arengukavas miiiiratakse kooliarenduse p6hisuunad ja
turvalisuse tagamine koolis, dpetaj ate tiiiendkoolituskava,

-

valdkonnad, sealhulgas

te gevuskava.

(3) Kooli arengukava koostatakse koostOos hoolekogu, dpilasesinduse, Oppendukogu ja
ekspertidega koolist vdi v5ljastpoolt kooli. Arengukava ja selle muudatused esitatakse erure
kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule,6pilasesindusele ja Oppen6ukogule.
(4) Arengukava kinnitab vallavoliko gu.
2. peatiikk

TEGEVUSE EESMARGID JA ULESANDED
$ 8.

Kooli alusvfliirtused

(1) Koolis toetatakse 6pilase vaimset, fiii.isilist, k6lbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.
Luuakse tingimused Opilase vdimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning

$ 9.

Kooli iilesanded

(1)Koolil on nii hariv kui kasvatav iilesanne. Kool aitab kaasa dpilase kasvamisele loovaks,
mitmekiilgseks isiksuseks, kes suudab ennast tliisviiiirtuslikult teostada erinevates rollides:
perekonnas, triol ja avalikus elus ning valida oma huvide ja vdimete kohast 6piteed.
(2) Kooli tilesanne on luua dpilasele eakohane, turvaline, positiivselt m6juv ja arendav
6ppekeskkond, mis toetab tema dpihuvi ja dpioskuste, enesereflektsiooni ja kriitilise
mdtlemisv$ime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseviiljendust ning
sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.
(3) Kool loob vdimalused p6hihariduse omandamiseks ja koolikohustuse tiiitmiseks.
(4) Kool loob opilastele vdimalused kultuuri- ja sporditegevuseks.

(5) Kool korraldab dpilaste toitlustamine vastavalt piievakavale. Vallavalitsus korraldab
6pilaste toitlustamise koolis rahvatervise seaduse alusel siitestatud tervisekaitsenduete
kohaselt.

(6) Kool teeb 6ppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostood sotsiaal- ja
tervishoiutdcitajate, lastekaitse spetsialistide, lapsevanemate, vallavalitsuse, teiste koolide ja
muude organisatsioonidega.
(7) Kool loob koolitridtajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste
tiiiendamiseks.
3. peatiikk

STRUKTUUR, OPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED
$ 10. Struktuur

\-

(1) Koolis on 1.-9. klass ja kool on kolmeastmeline.
1) I kooliaste - 1.-3. klass;
2) II kooliaste - 4.-6. klass;
3) III kooliaste - 7.-9. klass.
(2) Koolis t<jotavad pikapiievartihmad, dpiabirtihmad ja huviringid vastavalt 6pilaste ja
vanemate soovile ning kooli vOimalustele.
(3) Koolis on raamatukogu, mis on kooli struktuuriiiksus. Raamatukogu pdhitilesanne on
toetada trtikiste, audiovisuaalsete ja muude infokandjate siiilitamise ja kiittesaadavaks
tegemise kaudu kooli Oppekava jiirgset 6pet, arendada 6pilaste iseseisva dpitoo ja teabe
hankimise oskust ning lugemishuvi.
$ 11. Oppekava, 6ppevahendid
(1) Kool koostab riiklike dppekavade alusel dppekava, mis on koolis 6pingute alusdokument.
Kooli dppekava kehtestab direktor kuulates eelnevalt iira hoolekogu, dpilasesinduse ja
dppendukogu arvamuse.

(2) Kooli 6ppekava kujundamisel ning individuaalsete 6ppekavade rakendamisel arvestatakse
Opilaste vajadusi ja huve.
(3) Kool v6ib teha Opilast Opetades muudatusi vdi kohandusi dppeajas, dppesisus,
6ppeprotsessis ja 6ppekeskkonnas. Kui muudatuste v6i kohandustega kaasneb
niidalakoormuse v6i 6ppe intensiivsuse oluline kasv vdi kahanemine vdrreldes kooli
dppekavaga vdi riiklikes 6ppekavades siitestatud dpitulemuste vfiendamine vdi asendamine,
tuleb opilasele koostada riiklikes 6ppekavades siitestatud korras individuaalne 6ppekava.
(4) Kool vOimaldab pdhiharidust omandaval dpilasel kasutada tasuta viihemalt kooli dppekava
liibimiseks vajalikke 6pikuid, tooraamatuid, todvihikuid ja t<jolehti. Igas klassis dppeks
vajalikud 6pikud, t66raamatud ja tdovihikud valib kool hariduse infostisteemi dppekirjanduse
alamregistrist.

$ 12. Oppe- ja kasvatustiiii korraldus
(1) Kooli 6ppe- ja kasvatustegevuse alased kohustuslikud dokumendid on:
1) iildtd<lplaan;
2) dpilasraamat;
3) klassipiievik;
4) pdhikooli lOputunnistuste ja hinnetelehtede plankide arvestamise raamat;
5) kiituskirjade, medalite ja muude autasude viiljaandmise raamat;
6) huviringipiievik;
7) pikaptievari.ihma piievik.

(2) Kooli 6ppe- ja kasvatustcid on korraldatud kooli tildtooplaani jargi. Uldt<iriplaani kinnitab
kooli direktor kziskkirjaga. Uldtodplaani taitmise kindlustab kooli direktor.
(3) Koolis toimub statsionaarne 6pe.

\r

(4) Oppeaasta kestab 1. septembrist jiirgmise aasta 3 1. augustini'
(5

) Oppeaasta koosneb dppeveeranditest j a koolivaheaegadest'

(6) Oppeveerandites on kokku viihemalt 175 dppepiieva. L6puklassis on dppeveerandites
kokku viihemalt 185 Oppepiieva. Ldpueksami toimumise pdeval ja vtihemalt kahel pzieval enne
seda 6ppetunde ei toimu. L6pueksami toimumise piiev ja sellele eelnevad kaks ptieva
arvatakse 6ppepiievade hulka.

(f

Oppepaev on kalendrip2iev, mil dpilane on piievakava vdi individuaalse 6ppekava alusel
kohustatud 6ppes osalema. Uhes niidalas on kuni viis dppepiieva.

!

(8) Oppetund on kooli p[evakavas vdi dpilasele koostatud individuaalses dppekavas
juhendatud dppeks etteniihtud ajavahemik. Juhendatud 6pe on kooli mdiiratud viisil toimuv
dpe, niiiteks loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-6pe ja dppekiik, mis on suunatud
teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub 6ppekeskkonnas, milles osalevad nii 6pilane
kui ka pedagoog. Oppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Vahetunni pikkus on viihemalt
ktmme minutit iga dppetunni kohta
(9) P6hikoolis vdib suvevaheajal korraldada tiiiendava Oppega seotud tegevusi, arvestades, et
p6hiharidust omandavale dpilasele on tagatud viihemalt ktimne jiirjestikuse niidala pikkune
puhkus kdigist 6ppe ja eksamitega seotud tegevustest.
(10) Kooli ja vanemate koostdrj koordineerimiseks kutsub direktor kokku 6pilaste vanemate
koosoleku arvestusega, et kdigile vanematele antakse viihemalt i.iks kord aastas vdimalus
osaleda vanemate koosolekul. Direktor viihemalt iihe viiendiku klassi 6pilaste vanemate
n6udmisel kohustatud kutsuma kokku selle klassi dpilaste vanemate koosoleku.
$ 13. Haridusliku erivajadusega opilase oppekorralduse erisused
(1) Haridusliku erivajadusega dpilane on 6pilane, kelle andekus, 6piraskused, terviseseisund,
puue, kiiitumis- ja tundeeluhiiired, pikemaajaline dppest eemalviibimine vdi kooli Oppekeele
ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi v6i kohandusi 6ppe sisus,

6ppeprotsessis, 6ppe kestuses, dppekoormuses, dppekeskkonnas (nagu dppevahendid,
Opperuumid, suhtluskeel, sealhulgas viipekeel v6i muud alternatiivsed suhtlusvahendid,
tugipersonal, spetsiaalse ettevalmistusega pedagoogid), taotletavates dpitulemustes v6i
dpetaj a poolt klassi ga tocitamiseks koostatud t<idkavas.

(2) Opilase andekust kiisitletakse kiiesoleva seaduse tiihenduses haridusliku erivajadusena, kui
6pilane oma kdrgete vdimete t6ttu omab eeldusi saavutada viiljapaistvaid tulemusi ning on
niiidanud kas eraldi vdi kombineeritult eelkdige jiirgmisi kdrgeid v6imeid: tildine
intellektuaalne vflimekus, akadeemiline vdimekus, loominguline m6tlemine, liidrivdimed,
v6imed kuiutavas v6i esituskunstis, psiihhomotoorne v6imekus.
(3) Haridusliku erivajaduse vdljaselgitamisel kasutatakse pedagoogilis-psiihholoogilist
hindamist, erinevates tingimustes dpilase kiiitumise korduvat ja tdpsemat vaatlust, 6pilast ja
tema kasvukeskkonda puudutava lisateabe koondamist, 6pilase meditsiinilisi ja logopeedilisi
uuringuid. Andekate dpilaste viiljaselgitamisel liihtutakse ka litsentsitud spetsialistide poolt
llbiviidud standardiseeritud testide tulemustest, vdga heade tulemuste saavutamisest
tileriigilistel v6i rahvusvahelistel aineoliimpiaadidel, konkurssidel v6i vdistlustel ning
valdkonna ekspertide hinnangutest.
(4) Haridusliku erivajadusega dpilase 6ppe korraldamisel liihtutakse kaasava 6ppe
p6him6tetest, mille kohaselt iildjuhul 6pib haridusliku erivajadusega dpilane elukohajiirgse
kooli tavaklassis v6i- klassis, kus rakendatakse dpilasele v6imetekohast 6pet pdhikooli
riikliku lihtsustatud dppekava jiirgi. Oppe korraldamise p6him6tted siitestatakse kooli
dppekavas.

(5) Direktor miitirab isiku, kelle iilesandeks on haridusliku erivajadusega Opilase 6ppe ja
arengu toetamiseks vajaliku koostoci konaldamine tugispetsialistide, andekate Opilaste
juhendajate ja dpetajate vahel (edaspidi haridusliku erivajadusega dpilase 6ppe koordineerija).
4. peatiikk

KooLIS TOIMUVA oPPNXAVAVALISE TEGEVUSE KORRALDAMISE ALUSED
$ |a. Oppekoormus ja Piievakava

(1) opilase nzidala oppekoormus 6ppeaineti miiaratakse kooli 6ppekavaga.
(2) Kooli p?ievakava kajastab dppetegeruste ning kooli dppekava toetavate dppekavaviiliste
tegevuste, nagu pikaplievartihmas, ringides ja stuudiotes korraldatavate tegevuste jZirjestust ja
ajalist kestust. Kooli piievakava kehtestab direktor.
$ 15. Pikapiievariihm

(1) Kooli direktor v6ib vallavalitsuse ndusolekul moodustada koolis pikapiievartihmi
p6hiharidust omandavatele dpilastele. Pikapiievariihmas korraldatava dppekavavdlise
t.g.uur.tru pakutakse dpilasele jiirelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist
6ppest vaba aja sisustamisel, koduste dpii.ilesannete tiiitmisel, huvitegevuses ning huvide
arendamisel. Hoolekogu ettepanekul on kool koostoos vallavalitsusega kohustatud
korraldama pikapiievartihma moodustamise. Pikapiievariihma tookonalduse ja piievakava
kehtestab kooli direktor.

$ 16. Huvitegevus
(1) Huvitegevus on koolis toimuv v6i kooli korraldatud kooli 6ppekava liibimist toetav v6i
muu dppekavaviiline tegevus. Huvitegevuses kasutatakse erinevaid dppevorme ja -meetodeid,
sealhulgas ringid ja stuudiod.

(2) flpilasel on 6igus kasutada dppekavaviilises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume,
raamatukogu, 6ppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras siitestatud korras.

opTT.asTE JA vANEMATE OIGUSED JA KOHUSTUSED, ESIMESE
OPTT,NSNSINDUSE VALIMINE
$ 17. Vastuvdtt

\,

(1) flpilaste vastuv6tt kooli toimub 6pilase, lapsevanema vdi eestkostja kirjaliku avalduse
alusel.

(2)Koolikohustuslik on isik (sealhulgas viilisriigi kodakondsusega v6i mdSratlemata
kodakondsusega isik, viilja arvatud Eesti Vabariiki akrediteeritud viilisriigi vdi rahvusvahelise
organisatsiooni esindaja laps, kelle elukoht on Eestis), kes on saanud enne kziimasoleva aasta
l. oktoobrit seitsmeaastaseks. Isik on koolikohustuslik kuni p6hihariduse omandamiseni vdi
17-aastaseks saamiseni. Koolikohustuslike isikute i.ile arvestuse pidamist korraldab
vallavalitsus.
(3) Koolikohustuslik isik, kes terviseseisundist tulenevalt ei ole koolikohustuslikku ikka
jOudes saavutanud 6pingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, v6ib ndustamiskomisjoni
soovitusel asuda koolikohustust tiiitma i.ihe dppeaasta v6rra hiljem.
(4) Vald tagab koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub Kolga-Jaani valla
haldusterritooriumil, vdimaluse omandada pdhiharidus. Elukohajiirgse munitsipaalkooli
mliiiramise tingimused j a korra kehtestab vallavalitsus'
(5) Kool rakendab abindud vaimse ja fiii.isilise vligivalla ennetamiseks, tehes koostood
vanemateg a, vallavalitsusega ning vajadusel politsei ning teiste ametiasutustega.

(6) flpilastele tagatakse Oppetingimused ja ldunane toitlustamine, pikapiievartihma 6pilastele
dhtuoode.

$ 18. Opilaste digused ja kohustused
on 6igus ja kohustus t?iita dpiiilesandeid ja osaleda temale kooli piievakavas vdi
individuaalses Oppekavas etteniihtud 6ppes'

(i) flpilasel

(2) flppest puudumine on lubatud iiksnes m6juvatel pdhjustel ja dppest puudumise
teavitamistkorra kehtestab kool kodukorras . Oppetundidest puudumise m6juvad pShjused on
jbrgmised:
1) 6pilase haigestumine v6i temale tervishoiuteenuse osutamine;
2) liibimatu koolitee vdi muu vaaramatu j6ud, sealhulgas rahvatervise seaduse $ 8 l6ike 2

punkti 3 alusel sotsiaalministri miiiiruses siitestatud ilmastikutingimused, mille puhul on
pdhj endatud dppest puudumine;
3) olulised perekondlikud p6hjused;
4) muud kooli poolt mdjuvaks loetud p6hjused.
(3) Opilasel on 6igus kasutada dppekavaviilises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume,
raamatukogu, 6ppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras siitestatud korras.
(4) Opilasel on 6igus moodustada koolis 6pilasesindus, samuti moodustada iihinguid,
klubisid, stuudioid ja ringe ja osaleda nende toos, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli
j a kodu kasvatustaotlustega.
(5) Opilasel on 6igus pdcirduda oma diguste kaitseks dpetaja, direktori, hoolekogu,
vallavalitsuse, riiklike jiirelvalveorganite, lastekaitseametnike vdi organisatsioonide poole.
(6) Opilasel on 6igus saada sdidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja vallavalitsuse
poolt kehtestatud ulatuses ja korras.

(|

Opilasel on 6igus saada meditsiinilist abi sotsiaalministri kehtestatud korras.

(8) Opilasel on 6igus saada 6petajalt tiiiendavat ainealast juhendamist dpetaja iildt66aja piires.
(9) Opilasel on 6igus saada tasuta koolildunat.
(10) Opilane on kohustatud:
1) tiiitma koolikohustust;

2) osalema 6ppet6os, 6ppima v6imetekohaselt, end arendama ja oma teadmisi pidevalt
tiiiendama;
3) lugupidavalt suhtuma kaasinimestesse, kiiituma viiiirikalt nii koolis kui viiljaspool kooli,
tiiitma kooli kodukorda;
4) hoidma loodust ja elama keskkonda siiiistvalt;
5) hoidma tema kasutuses olevat kooli vara;
6) tditma teisi digusaktidest tulenevaid kohustusi.

$ 19. Opilaskond ja 6pilasesindus

(l) Kooli

Opilased moodustavad dpilaskonna,

iseseisvalt, kooskdlas seaduste

ja

millel on 6igus

otsustada

ja korraldada

seaduse alusel antud 6igusaktidega, dpilaselu kiisimusi.

(2) Opilaskonnal on 6igus:
1) moodustada liite ja organisatsioone teiste dpilaskondadega 6igusaktides siitestatud alustel
ja korras juriidilise isiku staatust omamata;
2) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks vdi arendada nendega koostticid
6pilasesinduse kaudu;

3) otsustada ja konaldada kdiki muid dpilaselu kiisimusi, mis kuuluvad seaduse v6i seaduse
alusel antud Oigusaktide kohaselt dpilaskonna peidevusse ega ole antud samadel alustel kellegi
teise otsust ada ja korraldada.

(3) Opilaskonnal on 6igus valida dpilasesindus, kes esindab dpilaskonda dpilasesinduse
pdhimiiiiruses siitestatud piidevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste
organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Opilasesindus liihtub oma tegevuses 6pilaste
huvidest, vaj adustest, digustest j a kohustustest.
(4) Opilasesinduse moodustamise kord, Opilasesinduse 6igused, kohustused ja vastutus ning
tdokord stitestatakse dpilasesinduse p6himii2iruses. Opilasesinduse p6himZiiiruse koostab
dpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostocid direktori vdi direktori miiiiratud
koolitcicitajatega.

\*

(5) Opilaskond kiidab 6pilasesinduse pdhimliiiruse heaks 6pilaskonna hziiilteenamusega.
Opilasesindus esitab dpilasesinduse pdhimiiiiruse kinnitamiseks direktorile. 30 piievaJooksul
p6himiiiiruse kiittesaamisest arvates kinnitab direktor dpilasesinduse p6himiidruse, kui see
vastab seadustele, seaduse alusel antud 6igusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud
demokraatlikele p6himdtetele, vdi esitab kirjalikud pdhjendused, miks pdhimiiiirust ei ole
vdimalik kinnitada.
(6) Opilasesinduse valimise 6igus on kdikidel kooli dpilastel.
(7) Esimese 6pilasesinduse valimised korraldab direktor . Iga5 ., 6.,7 ., 8., 9. klass esitavad
liihtudes demokraatlikest pdhimdtetest kuni kahe liikmelise esinduse dpilaseesindusse ja
nendest moodustub kooli Opilasesindus. Opilasesindus valib oma liikmete hulgast esimesel
koosolekul esimehe ja aseesimehe.
(8) Vdimaluse korral v6ib kooli eelarves niiha ette vahendid dpilasesinduse tegevuse
rahastamiseks, arvestades Opilasesinduse j a dpilaste vaj adusi.
$ 20. Vanemate digused

!

ja kohustused

(1) Vanem on kohustatud v6imaldama ja soodustama koolikohustuse tiiitmist, sealhulgas:
1) looma koolikohustuslikule Opilasele kodus dppimist soodustavad tingimused ja 6ppes
osalemise eeldused;
2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
4) tegema koostood kooliga digusaktides siitestatud tingimustel ja korras;
5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool v6i elukohaj?irgne vallavalitsus;
6) porirduma kooli ettepanekul ndustamiskomisj oni poole;
7) taotlema vajaduse korral koolilt ja dpilase elukohaj2irgselt vallavalitsuselt oigusaktides
siitestatud koolikohustuse tiiitmise tagamise meetmete rakendamist.
(2) Kui vanem ei tiiida kiiesoleva paragrahvi ldikes 1 siitestatud kohustusi, on vallavalitsus
kohustatud kasutusele vdtma vajalikud meetmed lapse 6iguste kaitsmiseks.
(3) Vanemal on 6igus saada kooli tegevust ja kooli dppekava puudutavat teavet, osaleda kooli
tiios ja juhtimises hoolekogu liikmeks valitud vanemate kaudu, pciorduda dpetamist ja

kasvatamist puudutavate vaidluste lahendamiseks 6ppen6ukogu, hoolekogu v6i direktori,
vallavalitsuse ja riiklike organite poole'

5. Peatiikk

KOOLITOOT,I..TNTU OTCUSNO JA KOHUSTUSED
$ 21.

Koolitiiiitajad

on pedagoogid ja teised tootajad. Kiiesolevas pdhimiiiiruses kiisitatakse
pedagoogidena direktorit, dppealajuhatalat, Spetajat, Opetaja abi ning teisi 6ppe ja kasvatuse

(l) Koolitootajad

alal tootavaid isikuid.

(2) Koolitddtajate miinimumkoosseisu kehtestab haridus- ja teadusminister.

\*

(3) Koolitootajate koosseis kinnitatakse direktori ettepanekul vallavolikogu poolt, arvestades
haridus- ja teadusministri kehtestatud koolitootajate miinimumkoosseisu.
(4) Koolitootajate 6igused, kohustused ja vastutus mdziratakse kindlaks kooli pdhimddruse,
tdoandja poolt kehtestatud tookonalduse reeglite, ametijuhendi ja tdcilepinguga.

(5) Koolito otajatega sdlmib tOolepingud direktor'
(6) pedagoogide, viilja arvatud direktori, ametikohtade tiiitmiseks korraldab direktor avaliku
konkursi, kui viilislepingus ei ole siitestatud teisiti. Konkursi liibiviimise korra kehtestab kooli
hoolekogu direktori ettepanekul.

(7) Kui opetaja vaba ametikoha tliitmiseks korraldatud konkursil ei leita
kvalifikatiioonin6uetele vastavat 6petajat, v6ib direktor sdlmida tAhtajalise toolepingu
tiihtqagakuni iiks aasta isikuga, kellel on viihemalt keskharidus. Sellisel juhul konaldab
direktor aasta jooksul uue avaliku konkursi'

.-

$ 22.

Koolitiiiitajate digused ja kohustused

(1) Koolitri6tajate oigused ja kohustused ja vastutus mtiiiratakse kindlaks t<idlepingute,
ametijuhendite, t6<isisekorraeeskirjade, kooli pdhimiiiiruse ja muude digusaktidega.
(2) Koolitri6tajatel on keelatud avalikustada teavet dpilase ja tema perekonna kohta.
(3) Koolitootajad on kohustatud andma teavet kooli direktorile ja vallavalitsuse
sotsiaaln6unikule 6pilase ebarahuldavast kasvukeskkonnast v6i lapse kehalisest,
emotsionaalsest v6i seksuaalsest viiiirkohtlemisest'
(4) Koolito otajatagab dpilaste tervise kaitse nende koolis viibimise ajal.
(5) Koolitriotaja vastutab temale kasutamiseks antud dppevahendite ja muu kooli vara
siiilimise, sihipiirase kasutamise ja konashoiu eest'

(6) Koolitrliitaja jalgib kooli territooriumi, ruumide ja sisseseadete seisukorda, tdcikaitse- ja
tuleohutuse vahendite korrasolekut ja rakendab abindusid nende digeaegseks remondiks.
(7) Pedagoog:
i; tooU 6pilaste dpetamiseks ja kasvatamiseks vajalikud tingimused. Pedagoogitoo baseerub
lugupidaval suhtumisel lapsesse j a vanemasse ;
2) vastutab oma aine dpetamise ja dpilaste teadmiste eest;
3) ndustab vanemaid 6ppe- ja kasvatuskiisimustes;
4) kuulub kooli dppen6ukogusse.

(8) Pedagoogide andmed kantakse Eesti Hariduse Infosiisteemi.
$ 23.

\--

Opetajate tiiiitasu alammfliira kehtestamine

flpetajate t6otasu, sealhulgas klassijuhatamise tasu alammiiirades lepivad Opetajatele
atesteerimisel antavate ametijiirkude kaupa iileriigiliselt kokku Vabariigi Valitsuse,
tileriigiliste kohaliku omavalitsuse iiksuste liitude ja dpetajate registreeritud iihenduste
volitatud esindajad ning need kehtestab Vabariigi Valitsus.

6. peatiikk

MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED
$ 24.

Kooli juhtimine

piidevuse piires 6ppe- j a kasvatustegevuse j a
) Kooli j uhib direktor. Direktor vastutab oma
muude tottls liibiviidavate tegevuste, kooli iildseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite
diguspiirase ja otstarbeka kasutamise eest.
(I

(2) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on
seotud tema seaduse s siite statud iile sannete tiiitmi se ga'
(3) Direktor annab oma piidevuse piires kiiskkirju'
(4) Direktori vaba ametikoha tiiitmiseks korraldatakse avalik konkurss.
(5) Direktori vaba ametikoha tliitmiseks kuulutab konkursi viilja vallavalitsus.
(6) Direktori vaba ametikoha tiiitmiseks korraldatava konkursi llibiviimise korra kehtestab
vallavalitsus.
(7) Kooli direktoriga solmib toolepingu vallavanem v6i tema volitatud ametiisik.

(8) Direktor on aruandekohustuslik kooli hoolekogu ja vallavalitsuse ees.
(9) Direktor koostab ja esitab vallavalitsusele vastavalt 6igusaktidega siitestatud korrale kooli
eelarve eeln6u ja tagab kooli eelarve tliitmise.

(10) Direktor vastutab vallavolikogu poolt kehtestatud korra alusel kooli vara sdilimise ja
sihtotstarbelise kasutamise eest.

(l l) Direktor korraldab kooli 6ppen6ukogu t66d, kutsub kokku koosolekuid ja n6upidamisi.
(12) Direktor kinnitab kiiskkirjaga 6pilaste kooli vastuvdtmise ja kooli nimekirjast
kustutamise vastavalt digusaktidega kehtestatud n6uetele'
(13) Direktor s6lmib, peatab, muudab ja ldpetab personaliga toolepingud ja tagab personalile
ohutud t6otingimused, tutvustab todtaja tiirile vdtmisel, samuti ttiotamise ajal t66korra-,
tcidkaitse- j a tuleohutusnOudeid'
(14) Direktor kinnitab kiiskkirjaga toosisekorraeeskirja ja muud kooli tegevust korraldavad
dokumendid.
(15) Direktor s6lmib lepinguid ning vitljastab garantiikirju omaosaluse tagamiseks kooli
eelarvevahendite piires jatagab 6igusaktidega etteniihtud aruannete koostamise ja esitamise.
$ 25. Oppendukogu

(1) Koolil on 6ppen6ukogu, mille iilesandeks on oma piidevuse piires 6ppe ja kasvatuse
korraldamine, analtitisimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

(2) 6ppen6ukogu liikmeteks on kooli pedagoogid. Oppendukogu tegevusse kaasatakse
dpilase sinduse miiiiratud dpilaste e sindaj a.
$ 26.

Hoolekogu

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle i.ilesanne on kooli 6pilaste, pedagoogide,
kooli pidaja, 6pilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide iihistegevus
ja kasvatuseks
dppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jalgimisel ning dppeks
paremate tingimuste loomine'
(2) Hoolekogu tiiidab talle seadustes ja nende alusel pandud iilesandeid ning teeb kooli
pidaj ale ettepanekuid kooliga seotud kiisimuste paremaks lahendamiseks. Hoolekogu
moodustatakse ja selle tookord kehtestatakse vallavalitsuse poolt hoolekogu ettepanekul

.

(3) Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus. Hoolekogu koosseis on viihemalt 6iii'tmetine. p-ohikooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja,dppendukogu, vanemate, vilistlaste
ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli
toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust. Kui
p6hikoolis on moodustatud Opilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu tiiiendavalt
Opilasesinduse nimetatud esindaj a'

(4) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Hoolekogu koosolekud toimuvad
bppeaasta kestel viihemalt i.iks kord nelja kuu jooksul'
(5) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik'

7. peattikk

FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE, ASJAAJAMINE JA JARELEVALVE
$ 27.

Vara valdamine, kasutamine ja kiisutamine

vara moodustavad Kolga-Jaani valla poolt sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja
valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

(l) Kooli

(2)yaravaldamine, kasutamine ja kbsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras'
$ 28. Eelarve

ja rahalised vahendid

(1) Koolil on oma eelarve Kolga-Jaani valla eelarves'

\--

(2) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest
eradiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning kooli pdhimiiiiruses siitestatud kooli
dppekavavlilisest tegevusest saadud tuludest'

(3) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest
era6iguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning kooli pdhimiiiiruses siitestatud kooli
dppekavaviilisest tegevusest saadud tuludest.
(4) Kooli eelarve kava projekti kohta annab arvamuse kooli hoolekogu enne eelarve kava
esitamist vallavolikogule. Kooli eelarve kinnitab Kolga-Jaani Vallavolikogu vastavalt
kehtestatud 6i gusaktidele.
(5) Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsus ja revideerib volikogu revisjonikomisjon.
$ 29. Asjaajamine

\_

(1) Koolis peetakse jataidetakse kohustuslikke 6ppe- ja kasvatustoo alaseid dokumente
vastavalt haridus- ja teadusministri muiiirusega kehtestatud loetelule ja vormidele.
(2) Kooli asjaajamiskorra kinnitab direktor kiiskkirjaga koosk6las Vabariigi Valitsuse
miiiirusega.
(3) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise ja tegevusaruande Oigusaktidega kehtestatud
tiihtaegadel ja konas.
$ 30.

Jiirelevalve

(1) Riiklikku jiirelevalvet kooli 6ppe- ja kasvatustegevuse iile teostab Haridus- ja
Teadusministeerium v6i haridus- ja teadusministri iilesandel kooli asukohaj[rgne maavanem.
(2) Teenistuslikku j6relevalvet kooli ja direktori tegevuse digusplirasuse ja otstarbekuse iile
teostab vallavalitsus'

8.

Peatiikk

Koot,r UvTSnRKoRRALDAMINE, iivrnnnxuJUNDAMINE JA TEGEVUSE
LOPETAMISE KORI)

$ 31.

Kooli iimberkorraldamine, iimberkujundamine ja tegevuse ldpetamine

(1) Kooli timberkorraldamine, timberkujundamine ja tegevuse lOpetamine toimub pdhikoolij a giimnaasiumi se aduses siite statud alustel'
(2) Kooli konaldab ja kujundab iimber ning tema tegevuse l6petab vallavolikogu otsuse alusel
vallavalitsus.
(3) Kool korraldatakse iimber v6i kooli tegevus ldpetatakse ajavahemikus l juulist sama aasta
31.augustini.

\-

(4) Kooli timberkorraldamise ja tegevuse ldpetamise otsusest teatatakse kirjalikult koolile,
6pilastele ja dpilaste elukohajiirgsetele valla- vdi linnavalitsustele, lastevanematele, Haridusja Teadusminiiteeriumile ning maavanemale viihemalt viis kuud enne uue dppeaasta algust.
$ 32.

Pdhimiiiiruse muutmise kord

Kooli p6himiiiiruse kinnitab, muudab, tiiiendab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu
vallavalitsuse v6i kooli hoolekogu ja direktori ettepanekul.
9. Peatiikk

RAKENDUSSATTED
$ 33.

Miiiiruse kehtetuks tunnistamine

Kolga-Jaani Vallavoliko gu
$ 34.
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Miiiiruse jdustumine

Kiiesolev miiiirus j dustub l .detsembril 20 I 0.
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