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Holstre Kooli p6himiiiirus
Miiiirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 6 l6ike 2, $ 35 l6ike 2, pdhikooli-

ja giimnaasiumiseaduse $ 66 lSigete I ja2 ning koolieelse lasteasutuse seaduse $ 9 lOigete 2 ja3,
Viljandi Vallavolikogu 23. aprilli 2014 maaruse nr 23 ,,Viljandi valla koolide ja koolieelsete
lasteasutuste p6himiiiiruste

ja arengukavade kinnitamise kord" alusel.
1.

peatiikk

UlusArrno
$ 1. Kooli nimetus

Kooli nimetus on Holstre Kool.
$ 2.

Asukoht

Holstre Kool (edaspidi kool vastavas kiiiindes) asub Holstre ki.ilas Viljandi vallas Viljandi
maakonnas. Kooli postiaadress on Kooli tee l, Holstre ktila, Viljandi vald, 69602, Viljandimaa.
$ 3. Tegutsemise

vorm ja haldusala

(l)

Kooli tegutsemise vorrn on koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteaed vastavas kiiEndes) ja
pdhikool, mis tegutsevad iihe asutusena.
(2) Kool on Viljandi Vallavalitsuse (edaspidi vollavalitszs vastavas kiiiindes) ametiasutuse hallatav
asutus, mille asutamise, iimberkorraldamise ja tegevuse l6petamise otsustab Viljandi Vallavolikogu
(edaspidi voliko gu vastavas kiiiindes).

(3) Kooli puhul kohaldatakse lasteaia osale koolieelse lasteasutuse seadust (edaspidi KEZ^9) ning
p6hikooli osale p6hikooli-ja giimnaasiumiseadust (edaspidi PGO.

(4) Kool juhindub oma tegevuses kohaliku

omavalitsuse koralduse seadusest, volikogu ja
vallavalitsuse digusaktidest, sealhulgas kiiesolevast p6himiiiirusest ning talle laienevad teistest Eesti
Vabariigi 6igusaktidest tulenevad Sigused, kohustused ja vastutus.
(5) Kool t60tab volikogu otsuse ja haridus- ja teadusministri antud koolitusloa alusel, mis on antud
6ppe-ja kasvatustegevuse liibiviimiseks lasteaias ja p6hikoolis l.-3.kooliastmeni.
$

4. Pitsat ja siimbolid
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(l) Koolil

on oma nimetusega pitsat.

(2) Kool v6ib omada ja kasutada vallavalitsuse poolt koosk6lastatud siimboolikat.
$

5. Asjaajamise ja dppekeel

Kooli asjaajamise ja 6ppekeel on eesti keel.
2. peattikk

STRUKTUUR
$ 6.

Riihmad

(l) Kooli direktor (edaspidi direktor vastavas k[iindes) moodustab KELS alusel vastavalt vajadusele
ja vdimalusele sdime- ja lasteaiariihmad.
(2) Sdimeri.ihmas on pooleteise- kuni kolmeaastased lapsed.

) Lasteaiari.ihmad j agunevad vanusel iselt:
l) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse tiiitmise alustamine on edasi
(3

Itikatud.

(4) Liitrtihma moodustamiseks vdivad ettepaneku teha lapsevanemad v6i eestkostjad
vonem vastavas kiiiindes). Liitriihmas on s6ime- ja lasteaiartihmaealised lapsed.

(edaspidi

$ 7. Laste arv riihmas

(1) Riihma registreeritud laste arv on jiirgmine:
l) s6imertihmas kuni 14 last;
2) lasteaiartihmas kuni 20 last;
3) liitri.ihmas kuni l8 last.

(2) Kooli hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel 6igus lapse arenguks vajalike tingimuste
olemasolu korral suurendada laste arvu s6imeri.ihmas kuni kahe lapse v6rra, lasteaiariihmas kuni
nelja lapse v6rra ning liitriihmas kuni kahe lapse vdrra. Otsus tehakse iga s6ime-, lasteaia- ja
liitrtihma kohta eraldi.
$ 8. Lasteaia

(l)

teeninduspiirkond

Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitab volikogu.

(2) Laste

lasteaeda vastuvdtmine

ja

sealt viiljaarvamine toimub vallavalitsuse kehtestatud korra

kohaselt.

(3) Vanematele on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on vabu kohti.
(4) Vallavalitsus vdtab k6igepealt lasteaeda vastu lasteaia teeninduspiirkonnas elava lapse,
eelistades vdimaluse korral lapsi, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed kaivad
samas lasteaias. P?irast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvdttu v6etakse vabade kohtade
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olemasolul lasteaeda lapsi vdljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajiirjekorras samas vallas
elavaid lapsi, seejiirel teeninduspiirkonnas td,citavate vanemate lapsi. Viiljaspool teeninduspiirkonda
elavate laste vastuv6tul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.
$ 9. Opilaste

arv klassis

(1) Klassi tiiitumuse

i.ilemine piirnorm pOhikoolis

on 24 6pilast. Kui 6pe on

korraldatud

Opperiihmadena, kohaldatakse ka 6pperi.ihmadele klassi tliitumuse i.ilemist piirnormi.

(2) Vallavalitsus v6ib kehtestada kiesoleva paragrahvi ldikes
klassi tiiitumuse iilemise piirnormi.

I nimetatud

piirnormidest viiiksema

(3) Vallavalitsus v6ib direktori ettepanekul ning hoolekogu n6usolekul kehtestada kiiesoleva
paragrahvi 16ikes I nimetatud piirnormist suurema klassi tlitumuse [ilemise piirnormi, kuni
26 6pilast. PGS siitestatud piirnormist suuremat piirnormi ei tohi kehtestada Spiabiriihmale.

(a) Kui kahe v6i kolme klassi dpilaste arv on pdhikoolis kokku 16 v6i alla selle, vdib

nendest

6pilastest moodustada liitklassi.

3. peatiikk

6ppB JA KASvATUSE KoRRALDUS
$ 10. Kooli tegevuse eesmiirgid ja iilesanded

(l)

Kooli tegevuse eesmiirk on vdimaldada koolieast noorematele lastele hoidu, alushariduse
omandamist ja kooliks ettevalmistamist ning p6hikoolis tagada 6ppettio vastavus riiklikus
6ppekavas pdhikoolile esitatavatele n6uetele, arvestades Viljandi valla (edaspidi vald) ja kooli
arengukavas seatud eesm[rke.

(2) Kooli tilesanded on:
l) luua lasteaialapsele/Spilasele vdimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on
sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda viiErtustav;
2) hoida ja tugevdada lasteaialapse/dpilase tervist ning soodustada tema emotsionaalset, k6lbelist,
sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
3) luua turvaline, positiivselt m6juv ja arendav dpikeskkond mis toetab Spilase 6pihuvi ja
dpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise m6tlemisv6ime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut,
loovat enesev[ljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist;
4) v6imaldada dpilastele pdhihariduse omandamist ja koolikohustuse t?iitmist ning luua eeldused
6pingute j iitkamiseks;
5) luua vdimalused dppekava vtiliseks tegevuseks kooli juures.

(3) Koolil on oma iilesannete tiiitmiseks 6igus osaleda vallavalitsuse n6usolekul organisatsioonide,
liitude ja t66gruppide (sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses.
g 11. Oppekava

(l) Kooli Sppe- ja kasvatuskorralduse

aluseks on kooli dppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse
riiklikule dppekavale ja p6hikooli riiklikule Oppekavale.
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(2) Koolis omandatakse p6hiharidust statsionaarses 6ppes.

(3) Vajadusel koostatakse lapsele/6pilasele individuaalne arengukava/Oppekava. Koolis v6ib viia
lZibi lihtsustatud 6pet.

$ 12. Haridusliku erivajadusega Opilase 6ppe korraldamine

(l) Haridusliku

erivajadusega (edaspidi HEn Opilase 6ppe korraldamisel liihtutakse kaasava 6ppe
p6him6tetest, mille kohaselt iildjuhul 6pib HEV dpilane kooli tavaklassis.
(2) HEV 6pilase Sppe korraldamise p6him6tted siitestatakse kooli Sppekavas.
$ 13. Hariduslike erivajadustega dpilaste riihm

(l)

HEV dpilastele, kellele ei ole v6imalik tagada vajalikke tugiteenuseid tavaklassis, on koolis
moodustatud 6piabiriihm eripedagoogilise v6i logopeedilise abi osutamiseks - ri.ihmatiiitumuse
piirnormiga 6 6pilast.

(2) Opiabiri.ihma 6ppe ja kasvatuse korraldamise alused ning Spilaste riihma vastuv6tmise v6i
i.ileviimise ning riihmast viiljaarvamise tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav
minister.
4.

peatiikk

OppBxavAv,,iLINE TEGEVUS
$ 14. Kooli dppekavaviilise tegevuse korraldamise alused

(l)

Oppekavaviiliseks tegevuseks loetakse kiiesoleva p6himiiiiruse tiihenduses kooli korraldatud
h uvitegevust, te gevust pikap[evartihmas, iiritustel j a viiljasditudel.

(2) Oppekavaviilist tegevust kajastatakse kooli piievakavas ja selle korraldamisel liihtutakse kooli
kodukorrast.

(3) Opilasel on 6igus kasutada 6ppekavavilises tegevuses kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, 6ppe-,
spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras szitestatud korras.
(4) Oppekavaviilises tegevuses osalemine on 6pilastele tasuta.

(5) Kool on i.ihtlasi ki.ilakeskus, mis pakub paikkonna elanikele tegevusv6imaluste laiendamiseks
oma ruume dppeto<id hiiirimata.
$ 15. Huvitegevus

(l) Huvitegevus on koolis toimuv vdi kooli korraldatud kooli Sppekava l[bimist toetav v6i muu
6ppekavaviiline tegevus.
(2) Huvitegevuses kasutatakse erinevaid Oppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringid ja stuudiod.
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$ 16. Pikapiievariihm

(l) Direktor vdib vallavalitsuse

n6usolekul moodustada koolis pikapiievartihmi.

(2) Pikapaevariihmas korraldatava dppekavaviilise tegevusena pakutakse 6pilasele jSrelevalvet ning
pedagoogilist juhendamist ja suunamist dppest vaba aja sisustamisel, koduste 6piiilesannete
tditmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel. Hoolekogu ettepanekul on kool koostods
vallavalitsusega kohustatud korraldama pikapiievari.ihma moodustamise.

(3) Pikapaevar0hma tdOkorralduse

ja p[evakava kehtestab

6pii.ilesannete tiiitmiseks, puhkuseks vabas 6hus

direktor, miiiirates seal aja koduste
ja huvitegevuseks.

(4) Pikapdevari,ihma tdti planeerimiselja korraldamisel liihtutakse hoolekogu ettepanekutest, Spilaste
turvalisuse ja tervisekaitse n6uetest, kooli 6ppe- ja kasvatustegevuse tildistest eesmiirkidest,
pikapiievartihma 6pilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseiirasustest, nende kodustest
tingimustest ning vanemate ja 6pilaste p6hjendatud soovidest, samuti transpordiv6imalustest.

(5) Opilane vdetakse pikapiievariihma vastu ja arvatakse sealt viilja direktori otsusega ja vanema
taotluse alusel v6i alaealise mdjutusvahendite seaduses s2itestatud juhul alaealiste komisjoni otsuse
alusel.

5._peatiikk

LASTE JA VANEMATE OIGUSED NING KOHUSTUSED
$ 17. 6pilaste digused
Opilastel on 6igus:
l) omandada tasuta haridust dppekava ulatuses;
2) tiiita koolikohustust kodudppe vormis 6igusaktidega kehtestatud korras;
3) 6ppida individuaalse dppekava jiirgi 6i gusaktidega kehtestatud korras;
4) kasutada Oppekavas etteniihtu omandamiseks tugististeeme 6igusaktidega kehtestatud korras;
5) pririrduda oma 6iguste kaitseks dpetajate, direktori, hoolekogu, elukohajSrgse valla-v6i
linnavalitsuse, riiklike jiirelevalveorganite, lastekaitseametnike vdi -organisatsioonide poole;
6) valida dppeaineid koolis 6petatavate valikainete piires;
7) saada s6idu- ja muid soodustusi ning ainelist abi Vabariigi Valitsuse ja vallavalitsuse poolt
kehtestatud ulatuses ja korras;
8) asutada koolis iihinguid, seltse, ringe, mille tegews pole vastuolus kooli ja kodu
kasvatustaotlusega ning anda viilja almanahhe ja kooli ajalehte;
9) osaleda koolielu probleemide lahendamises 6pilasiihingute kaudu;
l0) kasutada klassiviilises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, 6ppe- ja spordivahendeid ning muid
vahendeid vastavalt kehtestatud kooli sisekorraeeskirjadele;
l1) saada koolist teavet koolikorralduse ja 6pilaste Oiguste kohta, samuti teavet dppimisvdimaluste
kohta;
l2) saada Opetajatelt ttiiendavat ainealast juhendamist nende iildt66aja piires;
l3) kasutada teisi 6igusaktidest tulenevaid 6igusi.
$ 18. Lasteaia laste Sigused
Lastel on 6igus:
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1) vaimselt ja fiitisiliselt tervislikule

keskkonnale

ja piievakavale,

eneseusaldust

ja vaimset

erksust

toetavale tegevusele;
2) 6petajate igaki.ilgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

$ 19. Vanemate Oigused

(l)
l)

Vanematel on 6igus:
osaleda koolitri<is ja juhtimises hoolekogu liikmeks valitud vanemate kaudu;

2) kasvatamist ja

Spetamist puudutavate vaidluste lahendamiseks podrduda Sppendukogu,
hoolekogu v6i direktori poole, samuti vallavalitsuse ja riiklike jiirelevalveorganite poole;
3) tutvuda kooli piieva- ja dppekavaga;
4) saada teavet kooli to<ikorralduse kohta;
5) saada n6ustamist pedagoogilistes kiisimustes;
6) tuua last lasteaiartihma ja viia sealt iira neile sobival ajal, arvestades lasteaiariihma piievakava.

(2) Vanemate koosoleku kutsub kokku direktor vdi klassijuhataja (lasteaias 6petaja) vastavalt
vajadusele, kuid mitte viihem kui iiks kord 6ppeaastas. Kui kolmandik klassi 6pilaste vanemaid
n6uab, on klassijuhataja kohustatud kokku kutsuma selle klassi vanemate koosoleku.

(3) Kasutada teisi 6igusaktidest tulenevaid 6igusi.
$ 20.

Opilaste kohustused

6pilased on kohustatud:
l) tiiitma koolikohustust ja kooli kodukorda;
2) osalema 6ppet6os, Sppima v6imetekohaselt, end arendama ja oma teadmisi pidevalt tiiiendama;
3) lugupidavalt suhtuma kaasinimestesse, hoidma loodust;
4) kasutama kooli vara heaperemehelikult;
5) tiiitma teisi 6igusaktidest tulenevaid kohustusi.
$ 21. Vanemate kohustused

Vanemad on kohustatud:
I ) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja hariduse omandamiseks;

2) kinni pidama lasteaiari.ihma

piievakavast, kodukorrast

ning laste tervisekaitse ja

tervise

edendamise n6uetest;
3) tasuma igakuiselt volikogu poolt kehtestatud osalustasu ja toiduraha vastavalt vallavalitsuse poolt
kehtestatud korrale;
4) informeerima 6petajat vdi direktorit laste puudumajiiiimisest;
5) hi.ivitama Spilase poolt koolile tekitatud ainelise kahju vastavalt kehtestatud korrale;
6) osalema Spilasega liibiviidaval arenguvestlusel;
7) tagama lapse koolikohustuse tiiitmise;
8) tiiitma teisi 6igusaktidest tulenevaid kohustusi.
$ 22. 6pilasesindus

(l)

Opilastel on 6igus valida 6pilasesindus, kuhu kuuluvad 2.-9. klassi Spilaste esindajad.

(2) Esimese Spilasesinduse valimised korraldab kooli huvijuht.
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(3) 6pilasesinduse valimised toimuvad si.igisel, I dppeveerandi jooksul.
(4) Valimisdigus on kdigil 2.-9. klassi 6pilastel.
(5) Valimised toimuvad igas klassis eraldi salajase hiiiiletuse teel.

(6) Opilasesindus liihtub oma tegevuses kooli ja dpilasesinduse p6himiiiirusest, kokkulepetest kooli
juhtkonna ning 6pilasesinduse vahel, Eesti Vabariigi seadusandlusest ja heast tavast.
(7) Opilasesindus koostab oma p6himiiiiruse, mille kiidab heaks 6pilaskond ja kinnitab kiiskkirjaga
direktor.
(8) 6pilasesindus esindab 6pilaskonda 6igusaktides s6testatud piidevuse piires.
6. peatiikk

PERSONAL JA JUHTIMINE
$ 23.

Kooli t66tajad

(l) Kooli to6tajad on dpetajad ja teised totitajad (edaspidi

(2)

personal vastavas kaandes).

Personali kinnitab direktor, tuginedes vastava

ala ministri miiiirusega kehtestatud

miinimumkoosseisule ja arvestades volikogu poolt kinnitatud palgafondi.
(3) Personaliga sdlmib, muudab, peatab ja ldpetab t6olepingud direktor.

kohustused, 6igused ja vastutus mtitiratakse kindlaks kiiesoleva
p6himiiiiruse, t66lepingute, ametijuhendite ja t6dkorralduse reeglitega.

(4) Personali iilesanded ja

(5) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

(6) Personal on kohustatud andma teavet direktorile ja vallavalitsuse sotsiaaltddtajale lapse
ebarahuldavast kasvukeskkonnast vdi kui on selgunud, et laps on kehalise, emotsionaalse vdi
seksuaalse viiiirkohtlemise ohver.

(7) Lasteaia personali todkorraldus l2ihtub p6himdttest, et kogu r0hma t60aja jooksul on 6ppe- ja
kasvatusalal toritav isik v6i 6petajat abistav t66taja s6imeri.ihmas kuni seitsme lapse, liitriihmas kuni
tiheksa lapse, lasteaiariihmas kuni kiimne lapse kohta.
$

24. Personali 6igused ja kohustused

(l) Personalil on 6igus:
l) saada koolilt teavet 6ppe- ja tddkoralduse reeglite kohta;
2) saada ,,Tiiiskasvanute koolituse seaduses" ja koolis siitestatud tingimuste kohaselt erialast ja
pedagoogilist tiiienduskool itust;
3) tdritada 6i gusaktides siitestatud n6uete le vastavates toot in gi mu stes ;
4) kasutada kooli eesmiirkidest tulenevaks dppekavaviiliseks tegevuseks kooli ruume, raamatukogu,
6ppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli direktori kehtestatud tingimustel ja korras;
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5) esitada direktorile ja hoolekogule Sppetegevuse ja torikorralduse parendamise ettepanekuid;
6) kasutada muid Sigusaktides siitestatud tdotajate Sigusi.

(2) Opetajate ja teiste 6ppe- ja kasvatusalal tri<itavate isikute tilesanne on tagada Opilaste areng 6ppeja kasvatustegevuse abil, mis tugineb tihiselt seatud eesmiirkidele ja kokku lepitud
hindamispdhimdtetele. Teiste tdritajate i.ilesanne on tagada kooli hiiireteta tod ja majanduslik
teenindamine.

(3) Ttiotajad on kohustatud l2ihtuma oma i.ilesannete tiiitmisel kooli arengukavas stitestatud
p6him6tetest ja vliirtustest ning tuginema nii omavahelises suhtluses kui ka suhtluses dpilaste ja
nende vanematega vastastikusele lugupidamisele, iiksteisem6istmisele

ja koost<icile.

(4) Totitajate tiipsemad 6igused, kohustused ja vastutus miiiiratakse kindlaks direktori kehtestatud
t<iokorralduse reeglite, ametijuhendi ja t<irilepinguga.
$ 25.

Juhtimine

(l) Kooli juhib direktor.
(2) Direktor tagab koostcitis 6ppen6ukogu, hoolekogu ja 6pilasesindusega kooli tulemusliku ja
hiiireteta too ning kooli arengukava, Oppekava ja kodukorra tiiitmise.

(3) Kooli direktor tiiidab PGS, KELS ja teiste Sigusaktide, tridlepingu ja ametijuhendiga talle
pandud iilesandeid.

(4) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ning teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on
seotud tema iilesannete tiiitmisega.

(5) Direktor v6ib moodustada 6ppe- ja

kasvatustegevuse

ning koolieluga seotud kiisimuste

lahendamiseks nduandvaid komisjone.

(6) Direktor vastutab oma p2idevuse piires kooli tegevuse, kooli iildseisundi, arengu ning

eelarvevahendite ja muu vara Oiguspiirase kasutamise ja siiilimise eest.

(7) Direktor esitab vallavalitsusele viimase n6udmisel kooli tegevust kajastavaid andmeid ja

dokumente.

(8) Direktorit asendab puhkusel v6i todliihetuses olemise ajal ning haigestumise korral direktori
m?iiiratud ulatuses kooli triotaja, kellele see on ametijuhendiga vdi direktori kiiskkirjaga iilesandeks
pandud.

$ 26. Hoolekogu

(1) Kooli hoolekogu moodustatakse ja selle tocikord kehtestatakse volikogu kehtestatud korras.
(2) Hoolekogu:
1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma
arvamuse;
2) annab arvamuse kooli p6himdiiruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
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3) annab arvamuse kooli 6ppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas ndusoleku muuta PGS
$-s l5 slitestatud korras 6ppeainete nimistut;
4) annab nousoleku suurendada erandjuhul pdhikooli opilaste arvu klassis;
5) annab arvamuse kooli vastuv6tu tingimuste ja korra eeln6ule;
6) annab ndusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
8) kehtestab kooli 6ppealajuhataja, Opetajate, tugispetsialistide ning teiste 6ppe- ja kasvatusalal
t<ititavate isikute ametikohtade tiiitmiseks korraldatava konkursi

liibiviimise korra;

9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha tiiitmiseks korraldatava konkursi liibiviimise korra
kohta;

l0)

annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;
annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eeln6u kohta;
l2) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
13) annab arvamuse kooli palgakorralduse pdhim6tete kohta;
14)annab hinnangu huvitegevuse, pikapiievariihma ja 6pilaskodu vajaduse ja tdcikorralduse kohta;
l5) annab arvamuse kooli iimberkorraldamise ja tegevuse ldpetamise kohta;
l6) taidab teisi seadusega vdi seaduse alusel antud Sigusaktidega talle pandud iilesandeid ning teeb
kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud ktisimuste paremaks lahendamiseks.
1

l)

$ 27. Oppendukogu

(l) Koolil

ja pedagoogiline ndukogu

on 6ppen6ukogu ja pedagoogiline n6ukogu.

(2) 6ppen6ukogu liikmeteks on direktor, dppealajuhataja, dpetajad, tugispetsialistid
direktori nimetatud isikud. 6ppen6ukogu tegevusse kaasatakse 6pilasesinduse esindaja.

ja

teised

(3) Oppendukogu iilesandeks on oma pddevuse piires 6ppe ja kasvatuse analiiiisimine ja hindamine
ning 6ppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.
(4) Oppen6ukogu iilesanded ja t60korra kehtestab vastava valdkonna minister.

(5) Pedagoogilise ndukogu liikmeteks on direktor, 6ppealajuhataja, lasteaia6petajad ning teised
6ppe-

ja kasvatusalal tci<itavad isikud.

(6) Pedagoogilise nSukogu iilesanne on lasteaia 6ppe- ja kasvatustegevuse analiii.isimine ja
hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele 6ppe- ja kasvatustegevuse
parandamiseks ettepanekute tegemine.

MAJANDAMISE
$ 28.

J;T3,fI,AMISE

ALUSED

Kooli vara ja eelarve

(l) Kooli vara moodustavad maa, hooned,

rajatised, seadmed, inventar, muu yara ning
eelarvevahendid, mille valdamine, kasutamine ja kiisutamine toimub volikogu poolt kehtestatud
korras.

(2) Koolil on oma eelarve, mille kinnitab volikogu.

l0
(3) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest era6iguslikelt
juriidilistelt isikutelt ning annetustest.
(4) Kooli eelarve kava projekti kohta annab arvamuse kooli hoolekogu Oigusaktidega kehtestatud
korra kohaselt.

(5) Kooli 6ppekava alusel koolis toimuvas 6ppes osalemise eest ei tohi 6pilastelt v6i vanematelt
n6uda kaasrahastamist.
$ 29. Asjaajamine

(l) Kooljuhindub

ja aruandlus
asjaajamises vallavalitsuse poolt kehtestatud asjaajamiskorrast.

(2) Kooli 6ppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide tiiitmisel ja pidamisel ltihtub
kool haridus- ja teadusministri mii2irusega kehtestatud kooli 6ppe- ja kasvatustegevuse alaste
kohustuslike dokumentide loetelust, vormidest ja nende teitmise korrast.
(3) Kool annab oma tegevuse kohta aru digusaktidega s[testatud korras ja tiihtaegadel.
8. peatiikk

RAKENDUSSATTED
$ 30.

Pdhimiiiiruse kinnitamine ja muutmine

Kooli pdhimiiiiruse kinnitamine ja muutmine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.
$ 31.
(

1

Miiiiruse rakendamine

) Miiiirus jdustub kolmandal piieval peale Riigi Teatajas avaldamist.

(2) Tunnistada kehtetuks Paistu Vallavolikogu 18.01.201I miiiirus nr 3 ,,Holstre Kooli p6himliiirus".

Hellar Mutle
vallavolikogu esimees

