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l. peatiikk
OlosArrrn

S t. Otdsgtted
(l) Kooli nimetus on Prangli P6hikool (edaspidi KooI).
(2) Haldusala: kool on Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi kooli pidaja) haldusalas
munitsipaalkool, mis lehtub oma tegevuses seadustest, muudest 6igusaklidest
p6himiiiirusest. Kooli tegevuse aluseks on haridus- ja teadusministeeriumi poolt
koolitusluba.
(3) Kooli juriidiline aadress on: Kelnase kiila" Viimsi vald 74006, Harju maakond.
Ametlikult kasutatav e-posti aadress on: pranglipk@hot.ee .
(4) Kooli tegutsemise vonn on pdhikool.
(5) Koolil on oma nimetusega pitsat ja siimboolika, mille kasutamine toimub Kooli
6ppen6ukogu poolt kinnitatud korra alusel.
(6) Kooli 6ppe- ja asjaajamiskeel on eesti keel.
(7) Koolil on kooli pidaja poolt kinnitatud teeninduspiirkond ja Kooli

tegutsev
rung oma

vilja antud

vastuv6trnise ja

koolipiirkondade
viiljaarvamise kord.
(8) Koolil on 6igus vabade kohtade olemasolu korral vdtta vastu
lapsi.

teiste

2. peatiikk
KOOLI TEGEVUSE EESMARGID

S 2. Tegevuse eesm$rgid
(l) Kool juhindub Eesti Vabariigi haridusseadusest, p6hikooli- ja giimnaasiumiseadusest ja
selle alusel vastuv6etud digusaktidest, Viimsi Vallavolikogu ja Vallavalitsuse digusaktidest ja
kiiesolevast pdhimiiiirusest.
(2) Kool loob dpilastele vdimalused pdhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse
tiiitmiseks, et tagada valmisolek edukalt dppimiseks jiirgmises kooliastmes.
(3) Kooli tegevuse eesmtirgiks on anda 6pilastele vOimalikult heatasemeline haridus ja
sisendada dpilastesse kaasaegseks i.ihiskondlikuks eluks vajalikke vii2irtushinnanguid,
hoiakuid ning kiiitumisnorme.



3)
4)
s)

(4) Kooli tegevuse pdhieesmtirgist tulenevad eesmirgid ja [lesanded on siitestatud Kooli
arengukavas j a dppekavas.

$ 3. Kooli fllesanded
Kooli iilesanded on:
l) luua keskkond, mis toetab dpilase arengut isiksuseks, kes tuleb eluga toime v6imalikult

iseseisvalt, m6istab tiiii vajalikkust ning oskab anali,iiisida olukordi ja teha valikuid;
2) tagada dpilastele tervisekaitse-eeskirjade ja -normide kohane ptievakav4 6ppekonaldus ja

dppekoormus ning toitlustamine;
luua vdimalused dpilastele huvihariduseks j a sporditegevuseks ;
varustada Opilased 6pikute ning teiste dppetdiiks vajalike dppevatrendite ja materjalidega;
kasutada koolile eraldatud ressursse sihip?iraselt ja m6istlikult.

S 4. Kooli tegevuse planeerimine
(l) Kooli tegevuse planeerimine toimub vastavalt kooli arengukavale, kus miiiiratakse
kooliarenduse pdhisuunad ja valdkonnad. Arengukava koostamisel arvestatakse sisehindamise
aruandes miirgitud kooli tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega.
(2) Arengukava kinnitatakse kooli pidaja kehtestatud korras. Arengukava ja selle
muudatused esitatakse enne kinnitamist awamuse andmiseks kooli hoolekogule,
dpilasesindusele ja dppendukogule.
(3) Kooli direktor ja klassijuhatajad koostavad igaks dppeaastaks kooli tildtcidplaani, mille
arutab lebi ja kiidab heaks dppendukogu ning kinnitab kooli direktor.

3. peatiikk
STRUKTUUR

S 5. Struktuur
(1) Kool toimib tildhariduskoolina, milles on klassid p6hikooli riikliku oppekava jtirgi
6ppivatele 6pilastele.
(2) Kool on kolmeastmeline:
1) I kooliaste l.-3. klass;
2) II kooliaste 4.-6. klass;
3) III kooliaste 7.-9. klass.
(3) 6ppet66 toimub liitklassides.
(4) Kooli direktor vdib moodustada vastavalt vajadusele kooli ettevalmistusriihmi
koolieelikutele alushariduse omandamise v6imaldamiseks, pikapEievariihmi ja
parandus6pperiihmi. Koolieelikute ettevalmistusriihmade, pikapiievariihmade ja
parandusdppertihmade tddkonalduse alused kehtestab kooli direktor.
(5) Kooli pidaja ndusolekul vdib direktor moodustada ka hariduslike erivajadustega rtihmi.

S 6. Kooli hoolekogu
(1) Kooli 6ppe- ja kasvatustegevuse jiilgimiseks ja selleks tegevuseks paremate tingimuste
loomisele kaasaaitamiseks on koolil hoolekogu. Hoolekogu moodustatakse ja hoolekogu
t66kord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.
(2) Hoolekogu pdhitilesanneteks on kooli 6pilaste, pedagoogide, kooli pidaja, 6pilaste
vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide iihistegevus 6ppe ja kasvatuse
suunamisel, planeerimisel ja jdlgimisel ning dppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste
loomine.
(3) Kooli direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.



S 7. Kooli dppen6ukogu
(1) Koolil on dppendukogu, mille iilesandeks on kooli Oppe- ja kasvatustegevuse eesmiirkide
kindlaksmiiiiramine, analtiiisimine, hindamine jajuhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
(2) Oppen6ukogu liikmed on k6ik kooli pedagoogid, esimees on kooli direktorl
(3) Oppen6ukogu tegutseb haridus- ja teadusministri mdiirusega kehtestatud korras.

$ 8. Kooli direktor
(l) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab kooli [ldseisundi ja arengu ning koolile
kasutamiseks ja valdamiseks antud vara ja rahaliste vahendite diguspiirase ja otstarbeka
kasutamise eest.
(2) Kooli direktor tagab kooli tulemusliku ja hiiireteta t06 ning kooli 6ppekava, arengukava,
iildtditplaani, kodukorra tiiitrnise, juhib 6ppe- ja kasvatustegevust koostdds 6ppen6ukogu,
kooli hoolekogu ja viimsi vallavalitsuse vastava valdkonna ametnikega.
(3) Kooli direlfor:
1) organiseerib 6ppe- ja kasvatustegevust

Opetamise ja teadmiste kvaliteedi eest;
2) vastutab kooli arengukava vdljatdOtamise

ning vastutab Oppeprogramrnide tiitmise,

eest ja tagab arengukava tiiitmise edukuse

3)
4)
5)

6ppe- ja kasvatust66 valdkonnas;
tagab hoolekogu ja dppendukogu otsuste tiiitmise ning kooli igapiievatOii;
esindab kooli ja omab t66andja 6igusi;
teeb oma ptidevuse piires kooli pidaja nimel tehinguid, mis on vajalikud digus- ja
haldusaktides, kooli pdhimiiiiruses, t66lepingus ja ametijuhendis sdtestatud tilesannete
tiiitmiseks;
juhatab kooli 6ppendukogu;
sdlmib, muudab ja l6petab personaliga tdiilepinguid ning kinnitab ktiskkirjaga
ametijuhendid;
kehtestab direlrori asendamise kona;
kehtestab kooli sisehindamise korra;
esitab vallavalitsusele digusaktidega siitestatud korras kooli eelarve eeln6u;
tagab kooli eelarve tiiitmise vastavalt digusaktidega siitestatud nduetele;
kinnitab kiiskkirjaga tddkorralduse reeglistiku, asjaajamise ning teised koolielu
puudutavad eeskirjad;

13) tagab Oigusaktidega etteniihtud aruannete koostamise ja esitamise;
14) esitab kooli tegevust kajastavad andmed ja dokumendid vallavalitsusele ja riiklikule

j iirelevalve teostaj ale;
15) teidab ja lahendab talle ametijuhendi ja tddlepinguga pandud muid kohustusi ja

tilesandeid;
16) tagab riigi ja Viimsi valla digusaktide ning lepingutega sdtestatud aruannete koostamise

ja esitamise;
l7) annab oma piidevuse piires Kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks kiiskkirju

ning v6tab vastu otsuseid ning kontrollib nende tiiitmist.
(4) Kooli direktori vaba ametikoha tiiitmiseks konaldatakse avalik konkurss. Avaliku
konkursi liibiviimine konaldatakse ja direktor kinnitatakse ametisse koolipidaja kehtestatud
korras.
(5) Direktoriga sdlmib, muudab ja ldpetab t66lepingu ning kohaldab ergutusi ja karistusi
vallavanem v6i tema volitatud isik.
(6) Direktori ametijuhendi kinnitab vallavanem.

6)
7)

8)
e)
l0)
1 l )
r2)



4. peatiikk
6ppp JA KASVATUSTOo KoRRALDAMTNE Koolrs

$ 9. Hariduse liik ja tase
(l) Pdhikoolis omandatav hariduse liik on iildharidus.
(2) Koolis omandatav hariduse tase on pdhiharidus.

$ f0. 6ppe ja kasvatust66 korraldus
Kooli 6ppe- ja kasvatusttidkorraldus vastab p6hikooli- ja giimnaasiumiseadusele ning kooli
6ppekavale.

g 11. Oppekava
(1) Kool koostab pdhikooli riikliku 6ppekava alusel kooli dppekava. Kooli 6ppekava on
kooli 6ppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.
(2) Kooli dppekava kehtestab kooli direkror ktiskkirjaga. Kooli dppekava ja selle muudatused
esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja dppen6ukogule.
(3) Koolis kehtestatakse valikained kooli dppekavas vastavalt vajadusele ja v6imalustele
piiiides arvestada 6petaj ate, dpilaste j a lapsevanemate ettepanekuid.
(4) Vddrkeeltena Opetatakse koolis inglise (A v66rkeel) ja vene keelt (B v66rkeel).
(5) Vabaainetena dpetatakse koolis vdimalusel ka teisi v66rkeeli.
(6) Kooli astmete l6petajate 6pitulemused on miiiiratud fildharidusliku pdhikooli dppekavaga.
(7) Hariduslike erivajadustega 6pilastele koostab kool neile sobiva dppekava:
1) individuaalse dppekava kooli 6ppekava alusel;
2) kodu6ppe 6ppekava kooli 6ppekava alusel;
3) lihtsustatud 6ppekava riikliku dppekava alusel.

$ 12. Individuaalne 6ppekava
(1) Kool v6ib teha dpilast 6petades muudatusi v6i kohandusi dppeajas, dppesisus,
6ppeprotsessis ja 6ppekeskkonnas. Kui muudatuste vdi kohandustega kaasneb
niidalakoormuse v6i 6ppe intensiivsuse oluline kasv v6i kahanemine vOrreldes kooli
6ppekavaga v6i riiklikes dppekavades siitestatud Opitulemuste viihendamine v6i asendamine,
tuleb Opilasele koostada riiklikes dppekavades siitestatud korras individuaalne Oppekava.
(2) Kui haridusliku erivajadusega dpilasele koostatud individuaalse dppekavaga niihakse ette
riiklikus dppekavas siitestatud 6pitulemuste viihendamine v6i asendamine vdi kohustusliku
dppeaine dppimisest vabastamine, v6ib individuaalset dppekava rakendada
n6ustamiskomisj oni soovitusel.
(3) Individuaalse 6ppekava koostamisel kaasatakse 6pilane v6i piiratud teov6imega dpilase
puhul vanem ning vajaduse kohaselt dpetajaid ja tugispetsialiste.

$ 13. Kodu6pe
(l) Vanema taotlusel v6ib pOhiharidust omandavat dpilast dpetada kodudppes. Vanema
taotlusel kodudppe rakendamisel korraldab ja rahastab vEljaspool kooli toimuva 6ppe osa
vanem.
(2) Terviseseisundist tulenev kodu6pe on 6ppe korraldamine dpilase kodus v6i muus
dpilasega vdi piiratud teovdimega dpilase vanemaga kokkulepitud kohas valjaspool kooli
rurme. Haridusliku erivajadusega dpilasele rakendatakse kodu6pet tulenevalt tema
terviseseisundist.
(3) Kodudppe tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister.



$ 14. Haridusliku erivajadusega 6pilase Oppe koraldamine
(l) Kooli pidaja ndusolekul vdib direktor moodustada hariduslike erivajadustega Opilaste
rUhmi.
(2) Hariduslike erivajadustega dpilaste rtihmades 6ppe ja kasvatuse konaldamise alused ning
dpilaste rtihma vastuv6tmise, iileviimise ning riihmast viiljaarvamise tingimused ja korra
kehtestab haridus- ja teadusminister.
(3) Opiabiriihma v6etakse vastu ajutiste ainealaste dpiraskuste ga ja vtiljakujunemata
dpioskustega 6pilane, kes vaatamata klassi- ja ainedpetajate abile ja ndustamisele ei suuda
uiita pdhikooli riikliku dppekava n6udeid v6i kes vajab 6pioskuste ja -harjumuste
kujundamiseks toetavat dppekorraldust.
(a) 6piabiriihma v6ib moodustada erinevate klasside 6pilastest.
(5) Direktor miiiirab isiku, kelle iilesandeks on vajadusel haridusliku erivajadusega dpilase
6ppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostrid korraldamine tugispetsialistide ja Opetajate vatrel.

$ 15. Oppekeskkond
(l) Oppekeskkond peab toetama 6pilase arengut.
(2) Kooli sisustusele, ruumidele, hoonetele ja maa-alale esitatavad tervisekaitsenduded
kehtestab Vabarii gi Valitsus.

$ 16. Oppekirjandus
(l) Oppe- ja kasvatustdii alaste kohustuslike rakendustriikiste tiiitmise aluseks on haridus- ja
teadusministri miiiirustega siitestatud n6uded.
(2) Kool v6imaldab p6hiharidust omandaval dpilasel kasutada tasuta viihemalt kooli
6ppekava liibimiseks vajalikke 6pikuid, tooraamatuid, tddvihikuid ja ttiolehti.
(3) Igas klassis 6ppeks vajalikud 6pikud, t6,6rraamatud ja tddvihikud valib kool hariduse
infosiisteemi 6ppekirj anduse alamregistrist.
(4) 6pikute, ttidraamatute, t66vihikute ja t66lehtede kasutamise ning 6pikute koolile
tagastamise tingimused ja kord siitestatakse kooli kodukorras.

$ 17. Statsionaarne ja mittestatsionaarne 6pe
P6hikoolis toimub statsionaarne 6pe.

$ 18._6ppeaasta ja dppeveerand
(1) Oppeaasta kestab l. septembrist jlirgmise aasta 31. Augustini.
(2) Oppeaasta koosneb dppeveeranditest j a koolivaheaegadest.
(3) Oppeveerandites on kokku viihemalt 175 6ppepiieva.
(4) Koolivatreajad mtiiirab haridus- ja teadusminister mdilrusega.
(5) Oppeveerandi jooksul liibitavad peamised teemad, vajalikud 6ppevahendid, hindamise
korraldus ja planeeritavad tiritused tehakse dpilastele teatavaks dppeveerandi alguses.

$ 19. 6ppep6ev
Oppepiiev on kalendrip?iev, mil 6pilane on piievakava v6i individuaalse dppekava alusel
kohustatud 6ppes osalema. Uhes niidalas on kuni viis 6ppepdeva.

$ 20. Oppetund
(l) Oppetund on kooli p?ievakavas vdi 6pilasele koostatud individuaalses 6ppekavas
juhendatud 6ppeks ettenlihtud ajavatremik. Juhendatud 6pe on kooli miiiiratud viisil toimuv
6pe, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub dppekeskkonnas, milles
osalevad nii dpilane kui ka pedagoog.



(2) Oppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit.
(3) Oppetund vatreldub vatretunniga.
(a) Oppetunni v6ib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks dppetundi vdib toimuda jfiest,
ilma vahetunnita. Vahetunni pikkus on vfiemalt l0 minutit iga 6ppetunni kohta.
Sddgivahetunni pikkus on vdhemalt 20 minutit.

$ 2f ._6ppekoormus ja pflevakava
(1) Opilase niidala dppekoormus 6ppeaineti miiiiratakse kooli 6ppekavaga.
(2) Oppeveerandi jooksul liibitavad peamised teemad, vajalitud OppJvatrendid, hindamise
konaldus ja planeeritavad iiritused tehakse 6pilastele teatavaks 6ppeveerandi alguses.
(3) Pdhikooli 6pilase suurim lubatud ntidala Sppekoormus dppetundides on:
1) 1. klassis - 20;
2) 2. klassis - 23;
3) 3. ja4. klassis - 25;
4) 5. klassis - 28;
5) 6. ja7. klassis - 30;
6)  8 . ja9.  k lass is-32.
(4) Kooli p?ievakava kajastab dppetegevuste ning kooli dppekava toetavate dppekavaviiliste
tegevuste, nagu pikapiievariihmas ja ringides korraldatavate tegevuste, jfiestust ja ajalist
kestust. Kooli piievakava kehtestab direktor.

$ 22. Opilaste arv klassis ja dpperiihmas
(1) Kui kahe v6i kolme klassi dpilaste arv on pdhikoolis kokku 16 v6i alla selle, v6ib nendest
6pilastest moodustada liitklassi.
(2) Ettagada haridus vdimalikult heal tasemel, siis moodustatakse liitklasse liihtuvalt 6pilaste
arvtrst klassides, arvestusega, et koolis on vdhemalt 3 liitklassi.

$ B. Opilaste kooli vastuv6tmine ja koolist vfiljaaruamine
(l) Kool v6tab Opilaseks kdik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele kool
on elukohajiirgne kool. Kui koolis on vabu dppekohti, vdetakse kooli vastu isikuid, kellele
kool ei ole elukohajiirgne kool.
(2) Opilase kooli vastuvdtmine toimub vanema avalduse alusel ja vormistatakse
kiiskkirjaga.
(3) Opilasi vdetakse kooli vastu kogu dppeaastajooksul.
(a) Opilase vastuv6tt kooli, tihest koolisi t.ir" iileminek, koolist lahkumine ja viiljaarvamine
toimub vastavalt haridus- ja teadusministri miiiirusega ja kooli pidaja siitestatud korrale.
(5) Opilane arvatakse Koolist viilja:
l) kui dpilane vdi piiratud teovdimega dpilase vanem on Koolile esitanud sellekohase

taotluse;
2) kui dpilane on asunud haridust

dppeasutuses ja ta ei ole esitanud
j iirgmisel dppeaastal ;
kui Koolis ei viida dpinguid liibi klassis, kus dpilane peaks dpinguid j6tkama;
kui dpilane oma kaitumisega ohustab teiste turvalisust Koolis v6i rikub korduvalt
kodukorda, viilj a arvatud koolikohustusl i k dpilane ;
kui 6pilane p6hiharidust omandades puudub m6juva p6hjuseta 6ppetundidest ning teda ei
ole seetdttu vdimalik jiirgmisse klassi tile viia, viilja arvatud koolikohustuslik 6pilane;
kui dpilane on tiiitnud pdhikooli l6petamise tingimused ja talle on ,oaSastatud
l6putunnistus;

omandama teises iildhariduskoolis vdi vtilisriigi
taotlust 6pilase Kooli dpilaste nimekirja jiitmiseks

3)
4)

s)

6)



7) dpilase surma korral.
(6) Opilase Koolist vtiljaarvamise otsuse teeb direktor.

$ 25. Kooli raamatukogu
Kooli raamatukogu on rahvaraamatukogu, mis asub koolihoone vahetus liiheduses ja tiiidab
kooliraamatukogu tilesannet pdhikogu osas.

$ 26. Teruishoiuteenuse osutamine
Opilasele osutatakse koolitervishoiuteenust, mille hulka kuuluvad 6e tegevused, mis on
kehtestatud sotsiaalministri miiiirusega.

$ 27. Vaimse ja fiiiisilise tunalisuse tagamine koolis
(l) Kool tagab 6pilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja ftiusilise turvalisuse ning tervise
kaitse. Vastavad meetmed sitestatakse kooli kodukorras.
(2) Ruumide ja territooriumi kasutamine korraldatakse v6imaluse piires selliselt, et see aitaks
ennetada dpilaste ja koolitOOtajate vaimset vdi fiiiisilist turvalisust ohustava olukorra
tekkimist.
(3) Opilaste ja koolittiOtajate vaimse ja fiiosilise turvalisuse ja tervise kaitseks ning vaimse ja
ftitisilise viigivalla ennetamise abindude rakendamiseks loob v6imalused kooli pidaja ning
selle korraldab direktor.

5. peatiikk
Oppnxevlvlir,rsn TEGEvUSE KoRRALDUS

$ 28. Oppekavavflline tegevus
(l) Kool v6ib oma p6hitegevuse kdrval tegeleda 6ppekavaviilise koolituse, huvitegevuse,
vdistluste, kontsertide ja niiituste konaldamise, Oppematerjalide valmistamise, koostamise ja
kirjastamise, ruumide iiiirimise ja ajutisse kasutusse andmisega.
(2) Koolil on 6igus moodustada huviringe ja treeninggruppe.

S 29. Pikapiievariihm
(1) Koolis tddtab pikapiievartihm.
(2) Pikapaevariihmas korraldatava 6ppekavavtilise tegewsena pakutakse Opilasele
jiirelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist dppest vaba aja sisustamisel,
koduste 6piiilesannete tiiitmi sel ning huvitegevuses.
(3) Pikapaevartihma tddkorralduse ja piievakava kehtestab kooli direktor.
(a) Opilane v6etakse pikapdevariihma vastu ja arvatakse sealt viilja direktori otsuse ga ja
vanema taotluse alusel.

$ 30. Huvitegevus
(l) Huvitegevus on koolis toimuv v6i kooli korraldatud kooli dppekava liibimist toetav v6i
muu 6ppekavavdline tegevus. Huvitegevuses kasutatakse erinevaid dppevorme ja -meetodeid,



sealhulgas ringe ja stuudioid.
(2) Opilasel on 6igus kasutada 6ppekavaviilises tegewses tasuta oma kooli rajatisi, ruume,
raamatukogu, 6ppe-, ja spordivahendeid kooli kodukorras sdtestatud korras.

$ 31. Oppekavavfllisest tegevusest saadavad tulud
Kooli eelarve tuludeks vdivad olla iirituste korraldamise, vara ja ruumide iiiirimise tulud.

6. peatiikk
6prr,^IsrE JA vANEMATE 6rcusrco JA KoHUSTUsED

$ 32. Opilaste digused ja kohustused
Opilase 6igused ja kohustused tulenevad Eesti Vabariigi Oigusaktidest ja Haridus- ja
Teadusministeeriumi kehtestatud korrast ning stitestatakse tiipselt kooli kodukorras.

$ 33. Opilase Oigused
Opihsel on 6igus:
l) 6ppida 6ppeaineid p6hikoolis 6petatavate valik- ja vabaainete piires v6i 6ppida

individuaal6ppekava j iirgi haridus- j a teadusministri kehtestatud korras;
kasutada klassiviilises tegevuses tasuta kooli rajatisi ja ruume.
saada teavet koolikorralduse ja 6pilaste 6iguste kohta;
p66rduda oma diguste kaitseks kooli direktori, kooli pidaja,
Teadusmini steeriumi, maavanema v6i lastekaitseorganisatsioonide poole ;
teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele 6ppe-

2)
3)
4)

s)
Haridus- ja

ja kasvatust66
konaldamise osas;

6) saada dpetajatelt tiiiendavat abi ainekavade omandamiseks konsultatsiooni
muudel juhtudel kokkuleppel 6petaj aga;

7) kuuluda kooli dpilasesindusse.

$ 3a. Opitase kohustused
6pilane on kohustatud:
1) tiiitma koolikohustust ja osalema dppetocis vastavalt 6pilase jaoks kooli poolt ette n6htud

tunniplaanile ja dppekorraldusele;
2) dppima vdimetekohaselt, arendama end ja tiiiendama oma teadmisi;
3) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, hoidma loodust ja elama keskkonda s6iistvalt;
4) tiiitma kooli kodukorda;
5) hoidma kooli head mainet, ktiituma viiiirikalt nii koolis kui ka viiljaspool kooli;
6) jiirgima tervislikke eluviise;
7) hoidma heaperemehelikult kooli kasutuses olevat vara;
8) taitrna muid seadustest ja nende alusel antud 6igusaktidest tulenevaid opilastele pandud

kohustusi.

$ 35. dpilase tunnustamine ja m6jutamine
Opilastele avaldatakse tunnustust ja laitust kodukorras etteniihtud korras.

$ 36. Opilaspileti vflljastamine
( I ) 6pilasele viiljastatakse 6ppeasutuses 6ppimise perioodiks tasuta dpilaspilet.
(2) Opilaspileti vtiljaandmise korra ja dpilaspileti vormi kehtestab haridus- ja teadusminister.



S 37. Opilaskond ja 6pilasesindus
(l) Kooli dpilastel on 6igus valida dpilasesindus.
(2) Esimese 6pilasesinduse valimised korraldab direktor.
(3) Opilasesinduse p6himiiiiruse koostab 6pilaskond, tehes selleks vajaduse korral koost66d
direllori v6i direktori miiiiratud koolittititajatega.
(a) Opilasesinduse p6himiiiiruse kiidab treaks Opitaskond lihthiiiilte enamusega.
(5) Opilasesindus esitab dpilasesinduse p6himaaruse kinnitamiseks direktorile.

$ 38. Vanema digused ja kohustused
(l) Vanemal on 6igus:
l) nduda vajalike tingimuste loomist laste mitnekiilgseks arenguks ja kasvamiseks ning

tihistegevuse tagamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste loomislle, samuti ptiordudi
6petamise ja kasvatamise kiisimustes pedagoogide, direktori v6i hoolekogu pooli;

2) ptidrduda kooli puudutava informatsiooni saamiseks 6petajate ja kooli direktori poole;
3) saada teavet koolikorralduse ja oma lapse koolis edasijOudmise kohta;
4) taotleda Opilasele rakendatavaid tugimeetmeid;
5) olla valitud Kooli hoolekogusse.
(2) Vanemad on kohustatud:
l) looma koolikohustuslikule dpilasele kodus dppimist soodustavad tingimused ja 6ppes

osalemise eeldused;
2) 6pilase puudumise korral teavitama kooli puudumise esimesel dppeptieval selle

p6hjustest;
esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
tutvuma koolielu reguleerivate digusaktidega ning nendega arvestama;
tegema Kooliga koost<i6d;
kasutama Kooli vdi Vallavalitsuse poolt pakutud tugimeetmeid;
osalema v?ihemalt iiks kord 6ppeaastas arenguvestlusel, mille pdhjal lepitakse kokku
6pilase edasises 6ppes ja arengu eesmiirkides.

$ 39. Vanemate koosolek
Kooli ja vanemate koost6<i koordineerimiseks kutsub direktor kokku dpilaste vanemate
koosoleku arvestusega, et k6igile vanematele antakse vf,hemalt tiks kord aastas voimalus
osaleda vanemate koosolekul.

$ 40._Arenguvestlused
(1) Opilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga koolis viihemalt iiks kord 6ppeaasta
jooksul arenguvestlus, mille p6hjal lepitakse kokku edasises 6ppes ja arengu eesmiirkides.
(2) Arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra kehtestab kooli direktor, esitades selle
enne arvamuse andmiseks dppendukogule ja hoolekogule.

7. peatflkk
KOOLITOOTAT^q.TB OTCUSNU JA KOHUSTUSED

$ 41. Koolitiidtajad
(l) Kooli personal on pedagoogid ja kooli teenindavad t66tajad.
(2) Pedagoogidena kiisitletakse kooli klassi- ja ainedpetajaid, direktorit, ning teisi 6ppe- ja
kasvatusalal t<ititavaid isikuid.

3)
4)
s)
6)
7)



$ 42. Personali koosseis
Kooli personali struktuuri ja koosseisu kinnitatakse direktori ettepanekul, koolipidaja
kehtestatud korras, arvestades haridus- ja teadusministri m?iiirusega kehtestatud
miinimumkoosseise.

$ 43. Personali Oigused ja kohustused
(l) Kooli personaliga s6lmib, muudab ja ldpetab tiitilepingud kooli direkror vastawses
ttiiilepingu seadusega ja teiste td0suhteid reguleerivate 6igusaktidega.
(2) Personali [lesanded ja kohustused, digused ja vastutus miiiiratakse kindlaks kooli
pdhimtiiiruses, td,tisisekorraeeskirjade, ametijuhendite ja tdtilepingutega" mis on koosk6las
tcidseadusandlusega ning pedagoogide t66suhteid reguleerivate Oigusaktidega.
(3) Personal vastutab tema hoolde usaldatud kooli vara siiilimise ja 6ige kasutamise eest.
(4) Pedagoogi p6hiiilesanne on 6pilaste dpetamine ja kasvatamine. See tugineb dpilase ja
6petaja vastastikusele lugupidamisele ja iiksteisemdistmisele ning koost66le dpilaste ja
vanematega.
(5) Kooli personali i,ilesandeks on tagada kooli hiiireteta 166, kooli majanduslik teenindamine
ning vara korrasolek ja s?iilimine.
(6) Personalil on 6igus:
l) anda soovitusi ja teha ettepanekuid titit paremaks korraldamiseks;
2) v6tta vastu otsuseid, mis nduavad edasiliikkamatut tegutsemist ja lahendamist;
3) saada vajadusel tliiendkoolitust;
4) arenguvestlusele.
(7) Personalil on kohustus:
l) teha tddlepinguga kokku lepitud ja ametijuhendis niiidatud t06d ning tiiita erikorralduseta

tilesandeid, mis tulenevad t66 iseloomust;
2) pidada kinni ettenehtud t<idajast ja tciddistsipliinist;
3) teita t66kaitse ja tuleohutusnOudeid.

$ 44. Konkursi korraldamine ja atesteerimine
(1) Pedagoogide vabade ametikohtade tlitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi.
Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme
hindamiseks korraldatakse atesteerimine.
(2) Atesteerimine toimub haridus- ja teadusministri mtiiirusega kehtestatud korras.

8. peatfikk
VARA, FINANTSEERIMINE, ASJAAJAMINE, ARUANDLUS JA JARELEVALVE

$ 45. Kooli vara ja eelarve
(1) Kooli vara moodustavad talle Viimsi valla poolt sihtotstarbeliseks
valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu
haldamine toimub kooli pidaja poolt kehtestatud korras.
(2) Koolil on oma eelarve. Kooli eelarve tuludeks on eraldised riigi-
laekumised fondidest, vanematelt ning juriidiliste ja fiitisiliste isikute
dppekavavdlised tasulised teenused.
(3) Kooli eelarve eeln6u esitab kooli direktor, kuulanud eelnevalt iira
arvarnuse, vallavalitsuse digusaktidega kehtestatud korra kohaselt.
(4) Kooli eelarve kinnitab vallavolikogu.
(5) Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

kasutamiseks

ja vallaeelarvest,
sihtannetused ja

kooli hoolekogu

s ja
vara



$ 46. Kooli asjaajamine ja aruandlus
(l) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid.
(2) Kooli asjaajamiskord ja koolis peetavate toimikute loetelu kinnitab direktor.
(3) Kooli dokumentatsiooni korrasoleku eest vastutavad to<isisekorraeeskirjadega ning
ametijuhenditega volitatud isikud.
(a) 6ppe- ja kasvatusalaste kohustuslike dokumentide tiiitrnisel ja pidamisel ltihtub kool
haridus- ja teadusministri mti?irusega kehtestatud kooli 6ppe- ja kasvatustegevuse alaste
kohustuslike dokumentide loetelust, vormidest ja nende tiiitmise kdnast.
(5) Kool avalikustab kooli 6ppekava, p6himiiiiruse, arengukava ja kodukorra oma veebilehel
ja loob koolis v6imalused nendega tutvumiseks paberil.

$ 47. JSirelevalve
(l) Riiklikku jtirelevalvet kooli Opp"- !u kasvatustegevuse tile teostavad haridus- ja
teadusministeerium ja maavanem digusakridega siitestatud korras.
(2) Kooli ja kooli direktori tegewse digusptirasuse ja otstarbekuse iile teostavad jiirelevalvet
vallavalitsus ja Harju Maavalitsus.

9. peatiikk
r,6ppsArrno

$ a8. Umberkorraldamine ja tegevuse l6petamine
(1) Kooli korraldab timber ja tema tegevuse ldpetab volikogu otsuse alusel vallavalitsus
6igusalcidega siitestatud alustel ja korras.
(2) Kooli iimberkorraldamisel taotletakse uus koolitusluba.
(3) Kooli iirnberkorraldamine ja tema tegevuse ldpetamine toimub piirast 6ppeperioodi
l6ppu.
(4) Kooli iimberkorraldamise ja tegevuse l6petamise otsusest teavitatakse kirjalikult Haridus-
ja Teadusministeeriumi, 6pilasi, vanemaid, pedagooge ja teisi t66tajaid ning maavanemat
hiljemalt viis kuud enne uue 6ppeaasta algust.
(5) Kooli tegevuse lOpetamisel tagab vallavalitsus kooli 6pilastele voimaluse jiitkata 6ppimist
teises koolis.

$ 49. Rakendussfltted
(l) Kooli pdhimiiliruse kinnitab, muudab, tiiiendab ja tunnistab kehtetuks kooli pidaja.
(2) P6himaiirus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli
hoolekogule, dpilasesindusele ja 6ppendukogule.
(3) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 10.10.2000. a miiiirus nr 14 ,,prangli
Pdhikooli p6himiiiiruse kinnitamine".
(4) Maarus avaldatakse ajalehes Viimsi reataja ning valla veebilehel.
(5) Mearus jdustub 3. piieval piirast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Kristo Kallas
vallasekretiir


