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Viljandi
Saarepeedi Kooli pdhimiiiirus

Miitirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 6 l6ike 2, $ 35 l6ike 2,
p6hikooli- ja gtimnaasiumiseaduse $ 66 ldigete 1 ia2 ning koolieelse lasteasutuse seaduse $ 9
loigete 2 ja3 jaViljandi Vallavalitsuse p6him?i2iruse $ 31 lSike 2 alusel.

l.peatiikk

UlusArrro
$ 1. Kooli nimetus

Kooli nimi on Saarepeedi Kool (edaspidi kool).
$

2. Kooli asukoht

Kool asub Saarepeedi kiilas Viljandi vallas Viljandimaal. Kooli postiaadress on Saarepeedi ktila,
Viljandi vald, 7 0201 Viljandimaa.
$

3. Kooli tegutsemise vorm ja haldusala

(1) Koolis on koolieelne lasteasutus (edaspi di lasteaed)ja p6hikool, mis tegutsevad iihe
asutusena.

(2) Kool juhindub lasteaia osas koolieelse lasteasutuse seadusest ning pShikooli osas pdhikoolija.giimnaasiumiseadusest ning nende alusel kehtestatud 6igusaktidest ning kiiesolevast
p6himiiiirusest.
(3) Kool on munitsipaalkool, mis on Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse (edaspidi ametiasutus)
hallatav asutus.
(4) Kool tegutseb haridus- ja teadusministri antud koolitusloa alusel.
$

4. Kooli eelarve

Koolil on Viljandi valla eelarves iseseisev eelarve.
$

5. Kooli siimboolika

(1) Koolil on oma nimega Pitsat.

(2) Kool v6ib kasutada oma stimboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli
direktor kooskfilastades selle eelnevalt Viljandi Vallavalitsusega.
$

6. Asjaajamise alused

(1) Asjaajamise keel on eesti keel.

(2) Asjaajamine koolis toimub ldhtuvalt arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete
kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses, miirgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses,
Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra iihtsetes alustes siitestatust.
(3) Kooli asjaajamise korraldus on koosk6las valla ametiasutuse asjaajamiskorraga. Oppe- ja
kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide tiiitmine ja pidamine toimub vastavalt
haridus- jaleadusministri kehtestatud kooli 6ppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike
dokumentide t2iitmise korrale.
$

7. Kooli arengukava

arengu tagamiseks koostatakse kooli arengukava. Arengukava koostatakse
vtihemalt kolmeks aastaks. Arengukavas mtitiratakse kooli arengu eesmiirgid ja pdhisuunad.

(l) Kooli jiirjepideva

(2) Arengukava koostamine, kinnitamine ja muutmine toimub Viljandi Vallavolikogu
kehtestatud korras.
(3) Kooli direktor korraldab arengukava avalikustamise kooli veebilehel.
2. peatiikk

6ppr
g

JA KASVATUSE KoRRALDUS

8. Oppekeel
Oppekeel on eesti keel.

g

9. OppeYorm
Kooli 6ppet66 toimub statsionaarses vormis.

$ 10. Struktuur
(1) Kooli direktor (edaspidi riirektor) moodustab koolieelse lasteasutuse seaduse alusel
vastavalt vajadusele ja voimalusele sSime- ja lasteaiariihmad.
(2) Kool on 9-klassiline, kus on jiirgmised pohikooli kooliastmed:
1) I kooliaste - 1.- 3. klass;
2) II kooliaste - 4.- 6. klass;
3) III kooliaste - 7.- 9. klass.
(3) Tliendavate ri.ihmade ja klassikomplektide moodustamise kooskOlastab direktor Viljandi
Vallavalitsusega (edaspidi v al I av al it sus).

ja lasteaia teeninduspiirkond
$ 11. Elukohajiirgne fildhariduskool

(l) P6hikool v6tab

vastu k6ik isikud, kelle jaoks kool on elukohajdrgne kool.

(2) Vabade kohtade olemasolul on koolil 6igus vastu vdtta ka lapsi, kelle jaoks kool ei ole
elukohajiirgne kool.
(3) Elukohajiirgse kooli mii[rab vallavalitsus pdhikooli- ja gi.imnaasiumiseaduses stitestatud
korras.

(4) Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitab kooli pidaja.
(5) Valjaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi vdetakse vastu vabade kohtade olemasolul.
(6) Vallavalitsus kehtestab lasteaialaste lasteaeda vastuv6mise ja viiljaarvamise tingimused ja
korra.
(7) P6hikooli opilaste kooli vastuv6tmise tingimused ja korra kehtestamiseks on pidaja andnud
volitused direktorile.
$ 12. Kooli tegevuse eesmiirgid ja iilesanded

(l) Kooli

tegevuse eesmrirk on vOimaldada koolieast noorematele lastele hoidu, alushariduse
omandamist ja kooliks ettevalmistamist ning p6hikoolis tagada 6ppetod vastavus riiklikus
dppekavas p6hikoolile esitatavatele n6uetele, arvestades Viljandi valla (edaspidi vald)ja kooli
arengukavas seatud eesmiirke.

(2) Kooli iilesanded on:
1) luua lasteaialapsele/dpilasele v6imalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes
on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda
vii2irtustav;
2) hoida ja tugevdada lasteaialapse/6pilase tervist ning soodustada tema emotsionaalset,
k6lbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
3) luua turvaline, positiivselt m6juv ja arendav Spikeskkond mis toetab 6pilase Opihuvi ja
6pioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise m6tlemisv6ime, teadmiste ja tahteliste omaduste
arengut, loovat eneseviiljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist;
4) v6imaldada Opilastele p6hihariduse omandamist ja koolikohustuse taitmist ning luua eeldused
6pingute j iitkamiseks;
5) luua vdimalused 6ppetooviiliseks huvitegevuseks kooli juures'

(3) Koolil on oma i.ilesannete tiiitmiseks 6igus osaleda vallavalitsuse n6usolekul
organisatsioonide, liitude ja tiiogruppide (sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses.
$ 13. Oppekava

(l) Kooli Sppekava

on 6ppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.

(2) Kooli dppekavajaguneb kaheks:
1) lasteaia Sppekava, mis koostatakse liihtudes koolieelse lasteasutuse riiklikust 6ppekavast;

ja
2) p6hikooli 6ppekava, mis koostatakse koostatakse liihtudes pdhikooli riiklikust Oppekavast
lihtsustatud Oppef olevate 6pilaste jaoks p6hikooli lihtsustatud riiklikust 6ppekavast.
(3) Kooli 6ppekava kehtestab kooli direktor.
(4) Lasteaia dppekava koostavad ja arendavad lasteasutuse pedagoogid, kaasates vanemaid.
(5) Lasteaia oppekava liibinule annab kool viilja valmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse
arengu tulemused.
(6) Lasteaial on oma tegevus- ja piievakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse
ja
lasteasutuse riiklikku oppekava ning selle paikkonna, kus lasteaed asub, kultuurilist omapiira
rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja p[evakava kinnitab direktor.
(7) Kooli 6ppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks
hoolekogule, 6pilasesindusele, 6ppen6ukogule v6i pedagoogilisele nOukogule.

6pilased
$ 14. Erivajadustega lasteaialapsed ning hariduslike erivajadustega
(1) Keha-, kdne-, meele- vdi vaimupuuetega ning eriabi v6i erihooldust vajavatele lasteaialastele
loob vallavalitsus vfiimalused arenemiseks ja kasvamiseks elukohajiirgses lasteasutuses.
(2) Erivajadusega lasteaialastele luuakse tingimused kasvamiseks sobitusriihmades koos teiste
lastega.

(3) Hariduslike erivajadustega on Opilane, kelle eriline andekus, 6piraskused, terviserike, puue,
kaitumis- ja tundeeluhiiired, pikemaajaline dppest eemal viibimine v6i kooli 6ppekeele ebapiisav
valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi v6i kohandusi Sppe sisus, Oppeprotsessis,
dpikeskkonnas vdi taotletavates 6pitulemustes.
(4) Haridusliku erivajadusega Opilane 6pib iildjuhul tavaklassis. Vajadusel v6ib kool
moodustada hariduslike erivajadustega 6pilaste jaoks viiikeklassi.
(5) Erivajadustega lasteaialapse ja haridusliku erivajadusega 6pilase 6ppe- ja kasvatustegevuse
pdhim6tted stitestatakse kooli dppekavas.
$ 15. Oppe korraldus
(I

ja koolivaheaegadest.
) Oppeaasta koosneb 6ppeveeranditest

(2) }ppeaasta kestab:

l) lasteaias 6ppe

algusest iihel kalendriaastal uue 6ppe alguseni jZirgmisel kalendriaastal.

Oppeaasta algab 1. sePtembril;
2) pdhikoolis 1. septembrist jiirgmise aasta

3i' augustini.

(3) p6hikooli 6pilase suurim lubatud nzidala 6ppekoormus Sppetundides on siitestatud p6hikoolij a giimnaasiumiseadusega.
(4) p6hikoolis on oppeveerandites kokku viihemalt 175 Oppepiieva. Ldpuklassis on
6ppeveerandites kokku viihemalt 1 85 Oppepiieva.

(5) Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister. Kooli pidaja v6ib direktori ettepanekul ja
hoolekogu n6usolekul kehtestada haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest
erinevad koolivaheajad, arvestusega et koolis on Oppeaasta jooksul viihemalt neli koolivaheaega
kogukestusega viihem alt 12 niidalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab viihemalt kaheksa
j iirj

estikust niidalat.

(6) Lasteaia lahtiolekuaj a otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.
(7) Klassi tiiitumuse [lemine piirnorm p6hikoolis on24 6pilast. Kui 6pe on korraldatud
6pperiihmadena, kohaldatakse ka dpperiihmadele klassi tiiitumuse tilemist piirnormi.
(8) Kooli pidaja v6ib kehtestada kiiesol eva paragrahvi l6ikes 6 nimetatud piirnormidest
vtiiksema kl as si tiiitumuse i.il emi se piirnormi.
(9) Kui kahe voi kolme klassi dpilaste arv on pdhikoolis kokku 16 v6i alla selle, vSib nendest
Opilastest moodustada liitklassi.
(10) Lasteaias riihma registreeritud laste arv on jiirgmine:
1) s6imeriihmas kuni 14 last;
2) lasteaiariihmas kuni 20 last;
3) liitriihmas kuni 18last.
6igus lapse arenguks vajalike tingimuste
(11)
' Hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel
olemasolu korraliuurendada laste arvu s6imertihmas kuni kahe lapse v6rra, lasteaiartihmas
kuni nelja lapse v6rra ning liitruhmas kuni kahe lapse vdrra'

koolikohustuse tiiitmise tagamiseks
$ 16. Kooli ja vallavalitsuse rakendatavad meetmed
(1) Koolikohustuse tiiitmise tagamiseks kohaldab kool Oppest m6juva p6hjuseta Opilase suhtes
tulenevalt puudumise p6hjustest viihemalt kolme pdhikooli- ja gtimnaasiumiseaduses siitestatud
tugi- jalv6i m6jutusmeedet.
(2) Kui kooli rakendatavad meetmed ei avalda mdju v6i neid ei ole v6imalik rakendada
pOhjusel, et kool ei saa opilase v6i vanemaga kontakti, poordub kool kirjalikult ametiasutuse
pooi.. Kirjalikus pcidrdumises antakse ltihitilevaade 6pilase kiiitumisest ja olukorrast, samuti
iuuakse valja rakendatud tugi- ja m6jutusmeetmed ning nende tulemused'

ja v6imalustele
(3) Koolikohustuse taitmise tagamiseks toetab ametiasutus vastavalt vajadustele
ja
koolikohustuslikku dpilast, dpiiase vanemat (k.a eestkostjat) ja kooli, luues pdhikooligtimnaasiumiseadusei siitestatud tingimused koolikohustuse tiiitmiseks.
3. peatiikk

OppBravAvALINE TEGEVUS
$ 17. Piievakava

Kooli piievakava kajastab oppetegevuste ning kooli oppekava toetavate oppekavaviiliste
jiirjestust ja
tegevuste, nagu pikapaevartihmas-, ringides ja stuudiotes korraldatavate tegevuste
ajalist kestust. Kooli plevakava kehtestab direktor'

$ 18. Pikapiievariihm
(1) Kooli direktor v6ib kooli pidaja n6usolekul moodustada koolis pikapZievariihma, mis pakub
6pilastele jiirelevalvet, pedagoogilist juhendamist ja suunamist 6ppest vabaaja sisustamisel,
koduste 6piiilesannet tiiitmisel, huvitegevuses j a huvide arendamisel.

(2) opilane voetakse pikapiievariihma vastu ja arvatakse sealt viilja direktori otsusega vanema
taotluse v6i alaealiste komisjoni otsuse alusel.
$ 19. Kooli raamatukogu
(1) Koolil on raamatukogu, mille tcidkorralduse alused kehtestab haridus- ja teadusminister.
(2) Kooli raamatukogus on Oppekirjanduse kogu.
(3

$

) Saarepeedi Raamatukogu tiiidab kooliraamatukogu p6hiiilesannet pdhikogu osas.

20. Huvitegevus

(1) Huvitegevus on pdhikoolis toimuv v6i p6hikooli 6ppekava liibimist toetav v6i muu
dppekavaviiline tegevus.
(2) flpilasel on 6igus kasutada 6ppekavavdlises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume,
raamatukogu, 6ppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras siitestatud korras.
4. peattikk

LASTEAIALASTE, OPITA,STE JA NENDE VANEMATE OIGUSED JA KOHUSTUSED
$

21. Lasteaialaste digused

Lastel on Sigus:
1) vaimselt ja fi.itisiliselt tervislikule keskkonnale ja p[evakavale;
2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
3) pedagoogide igaktilgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.
$

22. Lasteaialaste vanemate 6igused

Lasteaialaste vanematel on 6igus:
piievakava
1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt iira vanematele sobival ajal lasteasutuse

jiirgides;

"Z;"nOuOa

vajalike tingimuste loomist laste mitmeki.ilgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise
kaasa nende tingimuste kujunemisele;
3) tutvuda lasteasutuse 6ppe- ja plevakavaga;
4) saada teavet lasteasutuse td<ikorralduse kohta;
5) p6iirduda kooli hoolekogu poole opetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusktisimuste
korral.

$

23. Lasteaialaste vanemate kohustused

Lastaialaste vanemad on kohustatud:
1) Iooma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
2) kinni pidama lasteasutuse piievakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise n6uetest;
3) teavitama lasteaia6petajat v6i direktorit lapse puudumisest;
4) kooli pidaja poolt kehtestatud ulatuses ja konas tasuma lasteaialapse eest igakuiselt
lasteasutuse oppekulu, direktori kinnitatud toidukulu ja osaliselt muid kulusid.
$

2a. Opilaste digused

Opilastel on Sigus:
) kvaliteetsele iildharidusele ;
2) vaimse ja fiiiisilise turvalisuse ning tervise kaitsele;
3) kasutada kooli kodukorras siitestatud tingimustel viihemalt kooli 6ppekava liibimiseks
vaj alikke 6pikuid, tdclraamatuid, toovihikuid j a toolehti ;
4) teha kooli juhtkonnale ettepanekuid kooli tegevuse korraldamiseks;
5) ea- ja j6ukohasele 6ppekoormusele, mis vdimaldab aegapuhkuseks ja huvitegevuseks;
6) tiiita dpii.ilesandeid ja osaleda temale kooli piievakavas v6i individuaalses Sppekavas
1

etteniihtud 6ppes;
7) saadaeeldatavate 6pitulemuste saavutamisel ajutise mahajtiiimuse tekkimisel tiiiendavat
pedagoo gilist j uhendami st viilj aspool Oppetunde ;
8) viihemalt tiks kord Sppeaasta jooksul arenguvestlusele, mille pdhjal lepitakse kokku edasises
6ppes ja arengu eesmiirkides;
9) saada viihemalt eripedagoogi, pstihholoogi ja sotsiaalpedagoogi (edaspidi tugispetsialistid)
teenust;
10) kasutada 6ppekavaviilises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, 6ppe- ,
spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras s2itestatud korras;
11) pciorduda kooli hoolekogu poole 6petamist ja kasvatamist puudutavate vaidluskiisimuste

korral;
12) saada s6idu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja kooli pidaja poolt kehtestatud korras
ja ulatuses;
I 3 ) saada koolitervishoiuteenust;
14) saada teavet ja selgitusi koolikonalduse ning 6pilase 6iguste ja kohustuste kohta;
15) olla teavitatud hinnetest ja talle kohalduvast osast kooli piievakavas;
16) valida ja olla valitud 6pilasesindusse vastavalt Opilasesinduse pdhimiiiirusele;
17) olla dppeveerandi algul teavitatud Sppeveerandi v6i kursuse jooksul liibitavatest peamistest
teemadest, vajalikest dppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest iiritustest;
18) olla 6ra kuulatud enne tugi- v6i m6jutusmeetme miliiramist ning anda arvamus
m6jutusmeetme rakendamise kohta;
19) saada tasuta dpilaspilet.
$

25. Opilaste kohustused

Opilased on kohustatud:
osalema aktiivselt Sppetdtis ning tiiitma 6pii.ilesandeid;
2) omandama teadmisi ja oskusi vastavalt v6imetele;
3) tditma Spetaja antud seaduslike korraldusi ja iilesandeid;
4) tiiitma kooli kodukorda;

l)

5) kinni pidama viiiirika kflitumise tavadest ja kiiituma kaasinimestega lugupidavalt;
6) hoidma kooli kasutuses olevat vara.

26. Opilaste vanemate 6igused

$

Opilaste vanematel on 6igus:
1) olla kaasatud 6pilase individuaalse 6ppekava koostamisel;

2) esitada taotlus 6pilase 6petamiseks kodudppes;
3) esitada taotlus dpilase pikaplievariihma vastu vdtmiseks;
4) saada teavet 6pilase 6ppest puudumistest viihemalt i.iks kord Sppeveerandi jooksul;
5) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning 6pilase Oiguste ja kohustuste kohta;
6) omada juurdepli2isu kooli valduses olevale teabele 6pilase kohta;
7) olla teavitatud Spilasele kohalduvast osast kooli piievakavas ning dppeveerandi v6i kursuse
jooksul liibitavatest peamistest teemadest, vajalikest Oppevahenditest, hindamise korraldusest ja
planeeritavatest tiritustest;
8) olla teavitatud 6pilase hinnetest;
9) v[hemalt iiks kord aastas osaleda vanemate koosolekul;
10) anda aryamus ajutise Sppes osalemise keelu rakendamise korraldpilase kiiitumise ja
m6j utusmeetme rakendamise kohta;
l1) esitada taotlus Spilasele tasuta 6pilaspileti saamiseks;
l2) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse;
13) poorduda kooli hoolekogu poole Spetamist ja kasvatamist puudutavate vaidluskiisimuste
korral.
$

27. Opilaste vanemate kohustused

Opilaste vanemad on kohustatud:
l) arvestama hariduse andmise asjades ennek6ike dpilase v6imeid ja kalduvusi. Vajaduse korral
kiisivad vanemad n6u 6petajalt v6i muult asjatundlikult isikult;
2) looma koolikohustuslikule dpilasele kodus dppimist soodustavad tingimused ja 6ppes
osalemise eeldused;
3) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
4) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
5) tegema koostdod kooliga dpilase 6petamisel ja kasvatamisel;
6) pdorduma kooli ettepanekul n6ustamiskomisjoni poole;
7) taotlema vajaduse korral koolilt ja dpilase elukohajiirgselt valla- v6i linnavalitsuselt
6igusaktides siitestatud koolikohustuse taitmise tagamise meetmete rakendamist;
8) osalema dpilase arenguvestlusel;
9) kodudppe rakendamise korral rahastama vdljaspool kooli toimuva Sppe osa;
lb) teatama hiljemalt oppest puudumise esimesel Oppepiieval kooli dpilase Sppest puudumisest
ja selle p6hjustest. Hiljemalt tilejiirgmisel dppepiieval piirast 6pilase Sppetodle naasmist esitab
vanem puudumist6endi puudumise kestuse ning p6hjuse kohta;
I 1) tagama 6pilase jiirelevalve ning 6ppe korraldamise individuaalse dppekava alusel ajutise
6ppes osalemise keelu korral.
$

23. 6pilaste vanemate vastutus

Vanem vastutab koolikohustuse tiiitmisetagamataj[tmise eest vastavalt pdhikooli- ja
gtmnaasiumi seadusele.

$

29. Opitasesindus

Opilastest moodustuval Opilaskonnal on 6igus otsustada ja korraldada iseseisvalt,
koosk6las seaduste ja seaduse alusel antud Oigusaktidega, Opilaselu ki.isimusi.

(l) Kooli

(2) flpilaskonnal on 6igus valida 6pilasesindus, mis esindab 6pilaskonda 6pilasesinduse
p6himiiiiruses siitestatud piidevuse piires, liihtudes oma tegevuses Opilaste huvidest, vajadustest,
digustest j a kohustustest.
$

30. Esimese dpilasesinduse valimised

(1) Esimese 6pilasesinduse valimised korraldab direktor kahe kuu jooksul Oppeaasta algusest.
(2) Esimese Spilasesinduse moodustavad

l.- 9' klassi

Opilased.

(3) Iga klass esitab kahe niidala jooksul valimiste viiljakuulutamise piievast kaks esindajat klassi
6pilaste hulgast.
(4) Hiljemalt nelja niidala jooksul valimiste viiljakuulutamise ptievast kutsub direktor kokku
esimese 6pilasesinduse koosoleku.
(5) Esimesel koosolekul valitakse lihthii2ilteenamusega president ja vajadusel asepresident.
$

31. Opilasesinduse pdhimiiiirus

flpilasesinduse pdhimiiiiruse koostab 6pilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostdod
direktori vOi direktori miiiiratud koolitootaj atega.

(l)

(2) flpilasesinduse pdhimiiiiruse eelnSu avalikustatakse kooli veebilehel ning pannakse koolis
valja. kOigil opilastel on v6imalus avalikustamisest kahe niidala jooksul teha kirjalikke
paiandusettepanekuid. Parandusettepanekud arutab liibi 6pilasesindus tihe niidala jooksul
avalikustamise l6ppemisest.
(3) Pohimaiirus vdetakse vastu lihthaalteenamusega. Hii2iletus viiakse liibi avalikustamises
kindlaks miiiiratud piieval. Hiiiiletamist v6ib ltibi viia igas klassis eraldi ning klassi esindaja
edastab tulemused 6pilasesindusele.

(4) flpilasesindus esitab pohimliiruse kinnitamiseks direktorile. 30 kalendripiieva jooksul
p6him6iiruse kattesaamisest arvates kinnitab direktor dpilasesinduse p6himiidruse, kui see vastab
seadustele, seaduse alusel antud digusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele
p6him6tetele, v6i esitab kirjalikud p6hjendused, miks p6himiiiirust ei ole v6imalik kinnitada'
5. peatiikk

KOOLITOoTA.IA.TN OICUSTO JA KOHUSTUSED
$

32. Koolitdiitajad

(l)

Koolito6tajad on direktor,oppealajuhalap,6petajad, tugispetsialistid, teised 6ppe- ja
kasvatusalal tootavad ning muud tootajad.

(2) Koolitootajate koosseisu kinnitab direktor kooli pidaja kehtestatud korras.
(3) Toolepingud koolitootajatega s6lmib, muudab ja titleb tiles direktor.
(4) Direktori, Oppealajuhataja, 6petajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninOuded kehtestab
haridus- ja teadusminister mdiirusega.
(5) Direktori, oppealajuhataja, Opetajate ja tugispetsialistide kvalihkatsioonin6uetele vastavust ja
toritaja valmisolekut vastaval ametikohal tootada hindab t66andja.
(6) flppealaj uhataja,6petajate, tugispetsialistide ning teiste 6ppe- ja kasvatusalal tdtitavate
isikute ametikohtade taitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi. Konkursi liibiviimise
korra kehtestab kooli hoolekogu direktori ettepanekul .
(7) Kui opetaja vaba ametikoha tiiitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninduetele
vastavat 6petajat, vdib direktor s6lmida tahtajalise toolepingu kuni [heks aastaks isikuga,
kellel on ,ah.-ult keskharidus. Sellisel juhul korraldab direktor aasta jooksul uue avaliku
konkursi.
$

33. Opetajad
tootavad lasteaia6petajad, klassidpetaj ad ja tihe v6i mitme dppeaine Opetajad
(edaspidi dpetaja).

(l) Koolis

aluseks on ametikoht. Opetaja t<i6aeg jaguneb
valetu dppekasvatustdo ja teiste, t66lepingust, ametijuhendist ja td<ikorralduse reeglitest
tulenevate v6i t66andja antud iilesannete vahel.

Q)
' . }petajatooaja arvestamise ja t<i<itasustamise

(3) P6hikooli opetaja kvalifikatsioonin6udeks on viihemalt k6rgharidus ja p6hikooli-ja
giimnaasiumiseaduse $ 74 l6ike 5 alusel kehtestatud kvalifikatsioonin6uetele vastavad
pedagoogilised komPetentsid.

(4) Lasteaia6petajate kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme iile
ja korra kinnitab
otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise tingimused
haridus- j a teadusminister mZilirusega.
(5) $petajad kuuluvad 6ppe-v6i pedagoogilisse ndukogusse, mille tilesanne on 6ppe- ja
kaivatustegevuse analiii.isimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning
vallavalitsusele 6ppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.
$

34. Koolitiiiitajate 6igused, kohustused ja vastutus

(1) Koolitciritajate 6igused, kohustused ja vastutus m?iiiratakse kindlaks t<i6andja kehtestatud
tookorralduse reeglite, ametijuhendi ja toolepinguga, Opetajate osas ka kiiesoleva
p6himl6rusega.

(2) Koolitodtajad loovad tingimused laste ja 6pilaste kasvatamiseks, arenemiseks ja Opetamiseks,
mis pdhineb vastastikusel lugupidamisel ning iiksteisem6istmisel laste, Opilaste, nende
vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest koolis.

(3) Opetaja p6hiiilesanne on toetada iga Opilase arengut ning aidata 6pilasel kujundada huvi- ja
v6imetekohast 6piteed.
(4) Lasteaiadpetajad on kohustatud n6ustama lasteaias kiiivate laste vanemaid ja
teeninduspiirkonnas elavate lasteaias mittekaivate laste vanemaid nende soovil6ppe- ja
kasvatuskiisimustes.
(5) Koolit66tajatel on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.
(6) Koolitirotajad on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle piidevusse
kuuluvad sotsiaaltod v6i lastekaitsektisimused, kui on selgunud, et lapse kodune
kasvukeskkond on ebarahuldav v6i kui laps on kehalise, emotsionaalse v6i seksuaalse
viiiirkohtlemise ohver.

(7) Opetajal on 6igus:
l) kuuluda oma ainevaldkonna toogruppidesse;
2) osaleda kooli arendustegevuses;
3) arendada oma kutseoskusi ja olla kursis haridusuuendustega.
6. peattikk
KOOLI JUHTIMINE
$ 35.

Direktor

(1) Kooli juhib direktor, kellel on pdhikooli-ja giimnaasiumiseadusest ja koolieelse lasteasutuse
seadusest tulenev ptidevus.
(2) Direktori vaba ametikoha tiiitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi vastavalt
kehtestatud korrale. Konkursi v6itnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.
(3) Direktoriga sdlmib tdcilepingu vallavanem.
(4) Direktorit asendab puhkusel v6i tci<jliihetuses olemise ajal ning haigestumise korral direktori
miiiiratud ulatuses koolitciotaja, kellele see on ametijuhendiga v6i direktori kiiskkirjaga
iilesandeks pandud.
$

36. Direktori iilesanded

) Direktor vastutab oma piidevuse piires 6ppe- j a kasvatustegevuse j a muude koolis
liibiviidavate tegevuste, kooli i.ildseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite Oiguspiirase ja
otstarbeka kasutamise eest.
(I

(2) Direktor:
1) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema
seaduses siitestatud iilesannete tiiitmisega;
2) annab oma piidevuse piires ktiskkirju;

3) konaldab kooli asjaajamist ja personalitocid;

4) tagab personalile vajalikud tocitingimused, tutvustab

tO<itaja

jalv6i pedagoogi t60le vdtmisel,

samuti tootamise aj al sisekorraeeskirj u, tookaitse- j a tuleohutusn6udeid;
5) koostab kooli eelarveprojekti, mille koosk6lastab hoolekoguga ja esitab selle vallavalitsusele;
6) tagab kooli eelarve tiiitmise;
7) vastutab kooli vara siiilimise ja sihtotstarbelise kasutamise eest kooli pidaja poolt kehtestatud

korras;
8) tagab 6igusaktidega etteniihtud aruannete koostamise ja esitamise;
9) kehtestab kooli 6ppekava, piievakava, kodukorra ja t6okorralduse reeglid;
I 0) koordineerib arengukava j a tildtddplaani koostamist;
l1) kehtestab Opilase arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra, esitades selle enne
arvamuse andmiseks OppenSukogule ja hoolekogule;
l2) kehtestab kooli sisehindamise korra ja sisehindamise aruande;
13) otsustab isiku dpilaste nimekirja arvamise ja 6pilase koolist viiljaarvamise vastavalt
6igusaktidele;
14) moodustab kooli pidaja kirjaliku ndusoleku alusel pikapiievariihmi ning kehtestab
pikaptievariihma t<iokorralduse j a piievakava;
I 5 ) otsustab 6pilase pikapZievariihma vastuv6tmise j a viilj aarvamise ;
l6) otsustab tugi- ja mdjutusmeetmete rakendamise 6pilase suhtes;
17) otsustab 6pilasele tervislikel p6hjustel kodudppe rakendamise;
l8) otsustab haridusliku erivajadusega dpilasele meetmete rakendamise, mille rakendamise
eeldusena ei ole ette niihtud nOustamiskomisjoni soovitust, sealhulgas tugispetsialisti teenus,
individuaalse 6ppekava rakendamine ning vanema ndusolekul Spilase iileviimine;
19) miiiirab haridusliku erivajadusega dpilase 6ppe koordineerija;
20) maarab individuaalse arengu jiilgimise kaardi koostamise ja tiiitmise eest vastutavad isikud;
21) korraldab lasteaialaste, 6pilaste ja kooli personali vaimse ja ftii.isilise turvalisuse jatervise
kaitseks ning vaimse ja fiiiisilise viigivalla ennetamise abinSude rakendamise;
22)konaldab kooli hiidaolukorra lahendamise plaani viiljat66tamise ja kehtestab selle;
23) korraldab lasteaialaste, Opilaste ja kooli personali kaitse hiidaolukorras;
24) koordineerib tugispetsialistide teenuse rakendamist koolis;
25) konaldab esimesed 6pilasesinduse valimised ja kinnitab Opilasesinduse pdhimiiiiruse;
26) juhatab 6ppen6ukogu koosolekut j a konaldab 6ppen6ukogu tegevust;
2 7) kinnitab 6ppen6uko gu alari.ihmade koosseisu;
28) kinnitab pohikooli ldpueksamite materjalid, eksamiplaani ning l6pueksamikomisjonid;
29) maiirab koolieksami kolmanda 6ppeaine ja vormi ning koolieksami aja (p?irast
eksamiperioodi);
30) tagab pohikooli eksamimaterjalide jdudmise kooli, konfidentsiaalsuse ja mustandilehed;
31) on aruandekohustuslik kooli hoolekogu ja vallavalitsuse ees;
32) kinnitab hoolekogu otsusel lasteasutuse lapse toidukulu piievamaksumuse;
33) kutsub kokku kooli ja vanemate koostcio koordineerimiseks viihemalt tiks kord aastas
lasteaialaste ja dpilaste vanemate koosoleku;
34) tagab kooli pedagoogilise ndukogu, 6ppen6ukogu ja hoolekogu seaduslike otsuste tditmise;
35) tegeleb enesetaiendamisega ning v6tab osa oma tilesannete tiiitmiseks vajalikest koolitustest;
36) tagab koolis toimiva meeskonna ja loob head tingimused koostcioks'
$

37. Oppen6ukogu ja pedagoogiline nSukogu

(1) Koolil on Oppendukogu ja pedagoogiline ndukogu.

(2) $ppen6ukogu liikmeteks on direktor, 6ppealajuhataja,Opetajad, tugispetsialistid ja teised
direktori nimetatud isikud. Oppen6ukogu tegevusse kaasatakse Opilasesinduse esindaja.
(3) flppenoukogu iilesandeks on oma ptidevuse piires 6ppe ja kasvatuse analtitisimine ja
hindamine ning Sppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.
(4) Oppenoukogu tilesanded ja tdokona kehtestab haridus- ja teadusminister.
(5) Pedagoogilise ndukogu liikmeteks on direktor, dppealajuhataja, lasteaia6petajad ning teised
6ppe- ja kasvatusalal tootavad isikud.
(6) Pedagoogilise ndukogu i.ilesanne on lasteaia Sppe- ja kasvatustegevuse analiiiisimine ja
hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele 6ppe- ja kasvatustegevuse
parandamiseks ettepanekute tegemine.
$

38. Kooli hoolekogu

Kooli hoolekogu moodustamise korra ja t66korra kehtestab vallavolikogu.
$

39. Kooli hoolekogu iilesanded
Kooli hoolekogu:

l) kehtestab

pedagoogide konkursi liibiviimise korra direktori ettepanekul;
2) osaleb esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha tiiitmiseks korraldatud konkursi
komisjoni tricis;
3) annab arvamuse kooli eelarve kava projektile;
4) teeb direktorile ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
5) teeb vastavalt vajadusele vallavalitsusele ettepaneku suurendada laste arvu liitriihmas kuni
kahe lapse vdrra;
6) otsustab lasteaialaste toidukulu piievamaksumuse ;
7) v6ib vajadusel kohustada kooli koost66s kooli pidajaga korraldama pikaptievartihma
moodustamist;
8) teeb ettepanekuid pikapiievariihma tooks;
9) annab vastavalt vajadusele kooli pidajale ndusoleku direktori ettepanekul kehtestada
p6hikooli- ja giimnaasiumiseaduses nimetatud klassi tiiituvuse piimormist suurem klassi
tliituvuse piimorm;
l0) annab arvamuse lasteaialaste lasteasutusse ning 6pilaste p6hikooli vastuv6tu ja
viljaarvamise tingimuste ja korra kohta;
I l) annab arvamuse kooli p6himl6ruse, 6ppekava, kodukorra ja nende muudatuste kohta;
l2) koostab koost<iris kooliga arengukava ning annab arvamuse arengukava ja selle muudatuste
kohta;
13) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta;
14) annab arvamuse sisehindamise aruande kohta;
15) aitab vajadusel v[lja tootada hiidaolukorra lahendamise plaani;
l6) nimetab endi hulgast liikme vanempedagoogi ametijtirgu omistamise atesteerimiskomisjoni;
l7) lahendab vastavalt oma piidevusele 6petamist ja kasvatamist puudutavaid vaidlusktisimusi;
18) taidab teisi 6igusaktidega hoolekogule pandud tilesandeid.

T.peatiikk
SISEHINDAMINE
$

40. Kooli sisehindamine

(1) Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmiirk on tagada
dpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli jiirjepidev areng. Selleks selgitatakse viilja kooli
tugevused ning parendusvaldkonnad, millest liihtuvalt koostatakse kooli arengukava.
Nimetatud eesmiirgist ltihtuvalt analiiiisitakse kooli sisehindamisel 6ppe- ja kasvatustegevust
ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

(2) Kooli sisehindamist tehakse v[hemalt tiks kord kooli arengukava perioodi jooksul.
(3) Kooli sisehindamise korra kehtestab direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks
hoolekogule.
8. peatiikk
MAJANDAMINE, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JARE,LEVALVE
$

41. Kooli vara

(l) Kooli

vara moodustavad talle vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks
kiisutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

ja

(2) Kooli vara valdamine, kasutamine ja ktisutamine toimub kooli pidaja poolt kehtestatud
korras.
$

42. Kooli eelarve ja finantstegevuse korraldamine

(1) Kooli eelarve tulud moodustuvad riigieelarvest, valla eelarvest ja teiste omavalitsuste
eelarvetest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused 2iriiihingutelt, organisatsioonidelt
ning ftitisilistelt isikutelt ning kooli dppekava viilistest tegevustest saadud tulust.
(2) Kooli eelarve kava projekti kohta annab arvamuse hoolekogu ja vallavalitsus. Kooli eelarve
kinnitab kooli pidaja.
(3) Kooli raamatupidamist korraldab valla ametiasutus.
$

43. Aruandlus

Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve taitmise aruandeid rahandusministri,
haridus- ja teadusministri ning kooli pidaja ja vallavalitsuse digusaktidega kehtestatud
ttihtaegadel ja korras.
$

44. Jiirelevalve

6ppe- ja kasvatustegevuse iile teostab Haridus- ja
Teadusministeerium v6i haridus- ja teadusministri tilesandel Viljandi maavanem.

(l) Riiklikku jiirelevalvet kooli

(2) Riiklikku jiirelevalvet teostava ametiisiku i.ilesanne on kontrollida 6ppe- ja kasvatustegevust
reguleerivatest $igusaktidest tulenevate nduete tAitmist ning analttisida probleeme 6ppe- ja
kasvatustegevust reguleerivate 6igusaktide rakendamisel'
(3) Teenistuslikku jiirelevalvet kooli ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse tile teeb
Viljandi Vallavalitsus (valla tiiitevorgan) kaasates selleks ametiasutuse.
9. peattikk.

UUnNNTORRALDAMINE, PIDAMISE ULEANDMINE JA TEGEVUSE
LOPETAMINE
$

45. Kooli iimtrerkorraldamine ja tegevuse 16petamine

(1) Kooli korraldab timber ja tegevuse lOpetab kooli pidaja arvestades seadustes siitestatud
tingimusi j a tiihtaegasid.
(2) Kool korraldatakse timber vdi kooli tegevus lSpetatakse ajavahemikus 01. juulist sama aasta
31. augustini.
(3) Lasteaialastele ja 6pilastele, kellel seoses kooli iimberkorraldamise v6i kooli tegevuse
lOpetamisega ei ole enam v6imalik jiltkata alus- ja iildhariduse omandamist samas koolis,loob
kooli pidaja v6imaluse dpingute jiitkamiseks teises koolis.
$ 46.

Kooli pidamise tileandmine

(l) Vallal on 6igus

anda kooli pidamine rile riigile v6i teisele vallale vdi linnale.

(2) Kooli pidamine antakse tile vana ja uue pidaja kokkuleppel arvestades seaduses siitestatud
tingimusi j a tiihtaegasid.
(3) Kooli pidamise iileandmine toimub piirast viimase 6ppeveerandi l6ppu.
(4) Kooli pidamise tileandmisel tagab uus kooli pidaja lasteaialastele ja 6pilastele v6imaluse
jfltkata alus- ja tildhariduse omandamist lasteaias ja koolis.

l0.peatiikk
RAKENDUSSATTED
$

47. Kooli p6himiiiiruse muutmine

pdhimiiiiruse kehtestamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine toimub vallavolikogu
kehtestatud korras.

(l) Kooli

(2) Tunnistada kehetuks Saarepeedi Vallavolikogu 16.12.2010 mii2irus w 24 ,,Saarepeedi Kooli
pdhimiiiirus".

$

48. Mfleruse jdustumine

Miiiirus jdustub kolmandal piieval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Hellar Mutle
vallavolikogu esimees

