
VAIMASTVERE  KOOLI PÕHIMÄÄRUS 
 
 

1. peatükk 
ÜLDSÄTTED 

 
§ 1. Nimetus 
Kooli nimetus on Vaimastvere Kool (edaspidi kool). 
 
§ 2. Asukoht 
Kool asub Jõgeva vallas Vaimastvere külas. Kooli aadress on Vaimastvere küla, Jõgeva vald, 
48 446, Jõgevamaa. 
 
§ 3. Tegutsemise vorm, haldusala ja õiguslik seisund 
(1) Kooli tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutsevad ühe 
asutusena.  
 
(2) Kool on Jõgeva valla munitsipaalomandis olev Jõgeva Vallavalitsuse hallatav õppeasutus, 
mis võimaldab koolieast nooremate laste hoidu ja alushariduse omandamist ning õpilastele 
põhihariduse omandamist.  
 
(3) Kool on õppe-, kasvatus- ja arendustegevuses õigusaktidega kehtestatud raamides 
iseseisev. 
 
(4) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse 
seadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, käesolevast põhimäärusest ning muudest 
õigusaktidest. 
 
§ 4. Õppekeel, asjaajamiskeel ja õppevorm 
(1) Kooli õppekeel ja asjaajamiskeel on eesti keel.  
 
(2) Koolis toimub statsionaarne õpe. 
 
§ 5. Elukohajärgne kool  
Kool on elukohajärgseks kooliks Jõgeva valla Vägeva küla, Kärde küla, Pedja küla, Paduvere 
küla, Kaera küla, Endla küla ja Vaimastvere küla lastele/õpilastele. 
 
§ 6. Pitsat ja sümboolika 
Koolil on oma nimega pitsast ja sümboolika. 
 
§ 7. Struktuur 
(1) Kool koosneb  lasteaiast, põhikoolist ja õpilaskodust. 
 
(2) Koolis töötavad pikapäevarühm, õpiabirühmad ja huviringid vastavalt õpilaste ja 
vanemate soovile ning kooli võimalustele. 
 
§ 8. Tegevuse alusväärtused ja ülesanded 
(1) Kooli tegevuse alusväärtusteks on: 
1) toetada laste/õpilaste vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut; 
2) luua tingimused laste/õpilaste võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning 
teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks; 
3) olulised on väärtused, mis tulenevad Eesti Vabariigi põhiseaduses, ÜRO inimõiguste 



ülddeklaratsioonis, lapse õiguste konventsioonis ning Euroopa Liidu alusdokumentides 
nimetatud eetilistest põhimõtetest.  
 
(2) Kooli ülesanneteks on:  
1) võimaldada koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist, luua 
võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, arvestades lapse ealisi, soolisi ja 
individuaalseid vajadusi;  
2) aidata kaasa lapse/õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab 
ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides ning valida oma huvide ja võimete kohast 
õpiteed; 
3) luua lapsele/õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond, mis 
toetab tema õpihuvi ja oskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja 
tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi 
kujunemist. 

 
 

2. peatükk 
ÕPPE- JA KASVATUSE KORRALDUSE ALUSED 

 
§ 9. Lasteaia õppekava 
(1) Kooli lasteaia osa (edaspidi lasteaed) õppe- ja kasvatuskorralduse alusdokumendiks on 
õppekava, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel. 
 
(2) Lasteaia õppekava ning tegevus- ja päevakava kehtestab kooli direktor kooli õppenõukogu 
ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.   
 
(3) Lasteaiarühmade nädalakavad kinnitab kooli direktor. 
 
(4) Lasteaia õppekava läbinu  teeb koolivalmidustesti, mille vanem esitab kooli, kus laps asub 
täitma koolikohustust. 
 
§ 10. Põhikooli õppekava, õppevahendid 
(1) Kooli põhikooli osa (edaspidi põhikool) õpingute alusdokumendiks on põhikooli 
õppekava, mis on koostatud põhikooli riikliku õppekava alusel.  
 
(2) Põhikooli õppekava kehtestab kooli direktor, kuulates ära kooli hoolekogu, õpilasesinduse 
ja õppenõukogu arvamuse. 
 
(3) Õpetajate töökavad kinnitab kooli direktor. 
 
(4) Õppeks vajalikud õpikud, töövihikud ja tööraamatud valib kool hariduse infosüsteemi 
õppekirjanduse alamregistrist ning need on õpilasele tasuta. 
 
(5) Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile 
tagastamise tingimused ja kord sätestatakse kooli kodukorras. 
 
§ 11. Õppe- ja kasvatuse korraldus lasteaias 
(1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini. 
 
(2) Lasteaiarühmad töötavad viiel päeval nädalas. 
 
(3) Planeeritud õppe- ja kasvatustööst vabad nädalad on koolivaheajaga kattuvad nädalad.  



 
§ 12. Õppe- ja kasvatuse korraldus põhikoolis  
(1) Õppeaasta algab 01. septembril ja õppeperioodi pikkus on vähemalt 175 õppepäeva (35 
õppenädalat).  
 
(2)  Koolivaheajad ja õppeperioodi pikkus on määratud haridus- ja teadusministri määrusega.  
 
(3) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, trimester ja õppeaasta.  
 
(4) Ühes õppenädalas on kuni viis õppepäeva, nädalakoormus õppetundides on määratud 
põhikooli õppekavaga. 
 
(5) Õppetunni pikkus on 45 minutit, vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit.  
 
(6) Õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate tegevuste järjestus ning ajaline kestus 
määratakse kooli direktori poolt kehtestatud päevakavas.  
 
(7) Õpilase ja vanema teavitamine kooli päevakavast toimub kooli kodukorras sätestatud 
korras.  
 
(8) Õpilaste hindamine, täiendavale õppetööle jätmine, järgmisse klassi üleviimine ning 
klassikursust kordama jätmine toimub kooli õppekavas sätestatud korras.  
 
(9) Õpilase ja tema vanemate hindamisest teavitamine toimub kooli kodukorras sätestatud 
korras. 
 
(10) Põhikooli lõpetamine toimub põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud tingimustel, 
lõpueksamite korraldamine ja põhikooli lõpetamine toimub haridus- ja teadusministri 
määrusega kehtestatud tingimustel. 
 
(11) Põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastab kool õppenõukogu otsusel 
põhikooli lõputunnistuse. 
 
 
§13. Õpilaskodu 
(1) Õpilaskodu on kooli struktuurüksus, mille tegevust juhib direktor haridus- ja 
teadusministri kehtestatud korra alusel. Õpilaskodus korraldatakse õppekavavälist tegevust, 
millega tagatakse õpilasele tema vajadustele ja huvidele vastavad õppimis-, elamis- ja 
kasvatustingimused.   

 
(2) Õpilase õpilaskodusse vastuvõtmise ja õpilaskodust väljaarvamise otsustab kooli direktor 
õpilaskodu kodukorra alusel. Kodukorra kehtestab kooli direktor pärast kooskõlastamist  
õppenõukoguga, hoolekoguga ja õpilasesindusega. 
 
(3) Õpilase elukorraldus õpilaskodus määratakse kodukorra ja päevakavaga. Õpilaskodu 
päevakava täitmise tagab õpilaskodu kasvataja. 
 
(4) Õpilase riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale vastuvõtmise aluseks on õpilase vanema 
(eestkostja, hooldaja) taotlus koos valla- või linnavalitsuse põhjendatud taotlusega ning 
õpilase elukohajärgse ja õpilaskodu asukohajärgse maavanema nõusolek. 
 
(5) Õpilaskodu personali koosseisu määrab direktor kooskõlastatult hoolekoguga. Õpilaskodu 



rühma täitumuse ülemine piirnorm on 15 õpilast.  
 
(6) Õpilaskodu personali ülesandeks on õpilaskodu õpilaste kasvatamine, koduste  
õppeülesannete täitmise kontrollimine ja abistamine toimetulekul eluga õpilaskodus.  
 
(7)  Riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale vastuvõetud õpilasele võimaldatakse vähemalt 
käimasoleva trimestri lõpuni õppimine koolis, mille struktuuriüksuseks õpilaskodu on. 
 
§ 14. Pikapäevarühm 
(1) Õppekavavälise tegevuse toetamiseks moodustatakse koolis pikapäevarühm. 
 
(2) Pikapäevarühma tegevust finantseerib vald.  
 
(3) Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor. 
 
(4) Pikapäevarühma vastuvõtu ja väljaarvamise otsustab kooli direktor vanema taotlusel.  
 
§ 15. Õpiabirühmad 
(1) Lasteaialastele ja õpilastele eripedagoogilise ja logopeedilise abi osutamine on korraldatud 
õpiabirühmades. 
 
(2) Õpiabirühmadesse määramine toimub HEV kordinaatori kordineerimisel,  logopeedi, 
õpetaja või klassijuhataja ettepanekul, direktori käskkijaga.  
 
(3) Vanemate teavitamine  otsusest toimub kooli kodukorras sätestatud korras. 
 
§ 16. Huvitegevuse korraldus 
(1) Koolis korraldatakse lasteaia ja põhikooli õppekava läbimist toetavat huvitegevust või 
muud õppekavavälist tegevust.   
 
(2) Õppekavavälises tegevuses on lastel/õpilastel õigus kasutada tasuta kooli rajatisi, ruume, 
raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras. 
 
(3) Huviringide hulk  ja  nimetused kinnitatakse iga õppeaasta alguses direktori käskkirjaga 
lähtudes soovidest ja võimalustest. Huviringide töö toimub  õppetööst vabal ajal. 
 
 
§ 17. Kooli raamatukogu 
(1) Koolil on õppekirjanduse kogu. 
 
(2) Põhikogu osas on õpilastel kasutada samas hoones asuvat Vaimastvere küla raamatukogu 
fondi. 
 
(3) Kooli raamatukogu töö toimub haridus- ja teadusministri sätestatud korras. 
 
§ 18. Toitlustamine 
(1) Lasteaialastele tagatakse hommikune, lõunane ja õhtune toitlustamine.  
 
(2) Õpilastele tagatakse lõunane toitlustamine, pikapäevarühma õpilastele õhtuoode. 
 
(3) Õpilaskodu õpilastele tagatakse toitlustamine neli korda päevas. 
 



§ 19. Koolitervishoid 
Statsionaarses õppes põhiharidust omandavatele õpilastele osutatakse koolitervishoiuteenust 
sotsiaalministri kehtestatud korras. 
 
§ 20. Vaimne ja füüsiline turvalisus 
(1) Kool rakendab abinõud vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks, tehes koostööd  
vanematega, vallavalitsusega ning vajadusel politsei ning teiste ametiasutustega.  
 
(2) Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade 
ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord  
määratakse kindlaks kooli kodukorras. 
 
(3) Kooli üles seatud jälgimisseadmestiku kasutamine toimub kooli kodukorras sätestatud 
korras. 
 
(4) Vallavolikogu loodud võimalustest lähtuvalt korraldab kooli direktor laste/õpilaste ja 
koolitöötajate kaitse hädaolukorras. 
 
(5) Hädaolukorra lahendamine toimub direktori kehtestatud plaani kohaselt.  
 

3. peatükk 
LAPSED, ÕPILASED, VANEMAD  

 
§ 21. Lasteaeda vastuvõtt ja väljaarvamine 
(1) Kooli direktor moodustab vastavalt võimalusele ja vajadusele lasteaias sõime- ja liitrühma 
või liitrühmad. 
 
(2) Laste lasteaeda vastuvõtt ja väljaarvamine toimub vanema kirjaliku avalduse alusel Jõgeva 
Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) sätestatud korras. Kord avalikustatakse kooli 
veebilehel. 
 
§ 22. Põhikooli vastuvõtt ja väljaarvamine 
(1) Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab 7-aastaseks. Õpilane on 
koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.   
 
(2) Õpilaste kooli vastuvõtt toimub vanema kirjaliku avalduse alusel haridus- ja teadusministri 
kehtestatud tingimustel ja korras. Kord avalikustatakse kooli veebilehel. 
 
(3) Õpilastele väljastatakse koolis õppimise perioodiks õpilaspilet. 
 
(4) Õpilaste koolist väljaarvamine toimub haridus- ja teadusministri sätestatud korras. 
 
§ 23. Õppes osalemine 
(1) Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või 
individuaalses õppekavas ettenähtud õppes. 
 
(2) Kool peab arvestust õppest puudumiste üle, teeb kokkuvõtte õppeveerandi jooksul ning 
teavitab vanemat. 
 
(3) Õppest puudumise teavitamine toimub kooli kodukorras sätestatud korras. 
 
(4) Õppest mõjuva põhjuseta puudunud õpilase suhtes rakendab kool õigusaktides sätestatud 



meetmeid ning teavitab vanemat kooli kodukorras sätestatud korras. 
 
§ 24. Lapse/õpilase arengu toetamine 
(1) Õpetajad jälgivad lapse/õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajadusel kohandavad 
õpet lapse/õpilase vajadustest lähtuvalt.  
 
(2) Lapse/õpilase arengu toetamiseks korraldatakse vähemalt üks kord õppeaasta jooksul 
arenguvestlus kooli direktori sätestatud korras, kuulates ära õppenõukogu ja hoolekogu 
arvamuse.  
 
§ 25. Haridusliku erivajadusega lapse/õpilase toetamine  
(1) Kool ja vallavalitsus võimaldavad haridusliku erivajadustega lastel/õpilastel õppida 
elukohajärgses koolis, lähtudes kaasava õppe ning lasteaia ja põhikooli õppekavas sätestatud 
põhimõtetest.  
 
(2) Kooli ja vallavalitsuse koostöös on haridusliku erivajadustega lastele/õpilastele tagatud 
eripedagoogiline ja logopeediline abi ning psühholoogi teenus. 
 
(3) Haridusliku erivajadustega laste/õpilaste õppe ja arengu toetamiseks vajalike 
tugispetsialistide koostööd koordineerib direktori poolt määratud pedagoog.  
 
(4) Direktori  otsusel rakendatakse haridusliku erivajadustega lapsele/õpilasele kooli lasteaia 
ja põhikooli õppekavades sätestatud meetmeid. 
 
(5) Haridusliku erivajadustega lastele/õpilastele õppe korraldamisel lähtub kool vanema 
nõusolekul nõustamiskomisjoni soovitustest.  
 
(6) Vanemate teavitamine kooli poolt õpilasele rakendatud tugimeetmetest toimub kooli 
kodukorras sätestatud korras. 
 
§ 26. Õpilaste tunnustamine 
Õpilastele avaldatakse tunnustust haridus- ja teadusministri määruses ning kooli kodukorras 
sätestatud tingimustel ja korras. 
 
§ 27. Lasteaialaste õigused   
Lastel on õigus:  
1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;  
2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;  
3) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.  
 
§ 28. Õpilaste õigused ja kohustused  
(1) Õpilaskonnal on õigus:  
1) omandada tasuta põhiharidus õppekava ulatuses;  
2) otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud 
õigusaktidega, õpilaselu küsimusi; 
3) moodustada teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel ning korras liite ja 
organisatsioone, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega; 
4) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd 
õpilasesinduse kaudu;  
5) otsustada ja korraldada kõiki muid koolielu küsimusi, mis kuuluvad seaduse või seaduse 
alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel alustel kellegi 
teise otsustada ja korraldada; 



6) valida koolis õpilasesindus; 
7) pöörduda oma õiguste kaitseks õpetaja, direktori, hoolekogu, vallavalitsuse, riiklike 
järelvalveorganite, lastekaitseametnike või organisatsioonide poole;  
8) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja vallavolikogu poolt kehtestatud 
ulatuses ja korras;   
9) saada õpetajalt täiendavat ainealast juhendamist õpetaja üldtööaja piires; 
10) saada tasuta koolilõunat kooli kodukorras ettenähtud korras;  
11) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ja õpilaste õiguste ja kohustuste kohta ning 
esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;  
12) saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest;  
13) kasutada teisi õigusaktidest tulenevaid õigusi.  
 
(2) Õpilased on kohustatud:  
1) osalema kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes; 
2) täitma õpiülesandeid ning omandama teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt; 
3) lugupidavalt suhtuma kaasinimestesse, käituma väärikalt nii koolis kui väljaspool kooli, 
täitma kooli kodukorda;  
4) hoidma loodust ja elama keskkonda säästvalt;  
5) hoidma tema kasutuses olevat kooli vara;  
6) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.  
 
§ 29. Õpilasesindus 
(1) Õpilasesinduse tööd reguleerib õpilasesinduse põhimäärus, kus on sätestatud 
õpilasesinduse valimise kord ja õpilaskonna poolt õpilasesinduse  heakskiitmise kord. Kooli 
õpilasesindus esindab õpilaskonda.  pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste 
organisatsioonide, asutuste ja isikutega.  
 
(2) Õpilasesinduse tegevust koordineerib kooli huvijuht. 
 
(3) Õpilaskonna poolt üldkogunemisel heaks kiidetud õpilasesinduse põhimääruse ja selles 
tehtavad muudatused kehtestab kooli direktor, kuulates ära hoolekogu arvamuse.  
 
§ 30. Vanemate õigused ja kohustused  
(1) Vanematel on õigus:  
1) eelneval kokkuleppel tuua last lasteaiarühma ja viia sealt ära neile sobival ajal lasteaia 
päevakava järgides;  
2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvatamiseks, aidates 
ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;  
3) osaleda kooli töös ja juhtimises hoolekogu liikmeks valitud vanemate kaudu;  
4) tutvuda lasteaia õppe-, tegevus- ja päevakavaga;  
5) kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidluste lahendamiseks pöörduda õppenõukogu, 
hoolekogu või direktori poole, samuti vallavalitsuse ja riiklike organite poole;  
6) saada teavet lapse arengu kohta;  
7) saada teavet kooli töökorralduse kohta;  
8) saada nõustamist pedagoogilistes küsimustes; 
9) saada kooli valduses olevat teavet õpilase kohta. 
 
(2) Vanemad on kohustatud:  
1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ning alushariduse omandamiseks koolis;  
2) kinni pidama lasteaiarühma päevakavast ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise 
nõuetest;  
3) informeerima õpetajat või direktorit lapse/õpilase õppest puudumisest kooli kodukorras 



sätestatud korras;  
4) tasuma igakuiselt lasteaia kulude katmise määra ja toidukulude tasu vallavolikogu 
kehtestatud korras;  
5) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes 
osalemise eeldused; 
6) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest; 
7) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega; 
8) tegema koostööd kooliga õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras; 
9) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne valla- või linnavalitsus; 
10) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole; 
11) taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt 
õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist; 
12) hüvitama õpilase poolt tahtlikult koolile tekitatud varalise kahju õigusaktidega kehtestatud 
korras;  
13) osalema arenguvestlusel ja vanemate koosolekul vähemalt üks kord õppeaastas; 
14) informeerima direktorit kirjalikult lapse/õpilase terviseseisundist tulenevatest 
eritingimustest. 
 
(3) Kooli ja kodu koostööks kutsub kooli direktor või klassijuhataja, lasteaias rühmaõpetaja 
vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord aastas kokku vanemate koosoleku. Kui kolmandik 
klassi õpilaste vanemaid või rühma laste vanemaid nõuab, on kooli juhtkond kohustatud 
kokku kutsuma selle klassi või rühma vanemate koosoleku. 
 

4. peatükk  
KOOLIELU KORRALDAMINE 

 
§ 31. Kooli dokumentatsioon 
(1) Koolil on lisaks õppe- ja kasvatustegevuse alastele kohustuslikele dokumentidele: 
1) põhimäärus; 
2) arengukava; 
3) kodukord; 
4) lasteaia ja põhikooli õppekava. 
 
(2) Kooli põhimäärus ja selles tehtavad muudatused kehtestatakse Jõgeva Vallavalitsuse poolt 
kehtestatud korras. Põhimääruse ja selle muudatuste eelnõu esitatakse enne kehtestamist 
arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. 
 
(3) Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostatakse vähemalt kolmeks aastaks kooli 
arengukava. Arengukava koostamisel ja muudatuste sisseviimisel arvestatakse sisehindamise 
aruandes välja toodud kooli tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega ning hoolekogu, 
õpilasesinduse ja õppenõukogu arvamusega. Arengukava kinnitatakse Jõgeva Vallavalitsuse 
poolt. 
 
(4) Kooli kodukorra kehtestab kooli direktor, kuulates ära õpilasesinduse, hoolekogu ja 
õppenõukogu arvamuse. Kodukord on õpilastele ja kooli töötajatele kohustuslik.  
 
(5) Kool avalikustab lasteaia ja põhikooli õppekava, põhimääruse, arengukava ning kodukorra 
kooli veebilehel ning võimaldab nendega tutvumise paberkandjal kooli kantseleis.    
 
§ 32. Juhtimine, direktor  
(1) Kooli juhib direktor, kes: 
1) juhib kooli kasvatus-, õppe-, tervishoiu-, majandus- ja finantstegevust koostöös 



hoolekoguga, õpilasesindusega ja õppenõukoguga;  
2) esindab kooli ja teeb oma pädevuse piires tehinguid, mis on suunatud õigus- ja 
haldusaktides, töölepingus, ametijuhendis ja käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete 
täitmisele;  
3) tagab õppe ja kasvatuse korralduse vastavuse Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud 
õppekavadele;  
4) koostab koostöös hoolekoguga kooli eelarve kava projekti ning esitab selle vallavalitsusele; 
5) tagab kooli rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise;  
6) korraldab kooli õppenõukogu tööd, kutsub kokku koosolekuid ja nõupidamisi;  
7) kinnitab käskkirjaga laste ja õpilaste kooli vastuvõtmise ja kooli nimekirjast kustutamise 
vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;  
8) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab personaliga töölepingud;  
9) tagab personalile ohutud töötingimused, tutvustab töötaja tööle võtmisel, samuti töötamise 
ajal töökorraldusreegleid ning töökaitse- ja tuleohutusnõudeid;  
10) kinnitab käskkirjaga kooli tegevust korraldavad dokumendid;   
11) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;  
12) sõlmib lepinguid ning väljastab garantiikirju omaosaluse tagamiseks kooli 
eelarvevahendite piires; 
13) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;  
14) on aruandekohustuslik kooli hoolekogu ja vallavalitsuse ees; 
15) esitab kooli hoolekogule ettepaneku pedagoogide ametikoha täitmiseks korraldatava 
avaliku konkursi läbiviimise korra kehtestamiseks;   
16) vastutab vallavolikogu poolt kehtestatud korra alusel kooli vara säilimise ja 
sihtotstarbelise kasutamise eest; 
18) vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate 
tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu eest. 
 
(2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mille kuulutab välja ja 
läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus.  
 
(3) Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik. 
 
§ 33. Direktsioon 
(1) Kooli direktsiooni moodustavad direktor, lasteaia juhtivõpetaja, majandusjuhataja, 
huvijuht ja sotsiaalpedagoog.  
 
(2) Kooli juhtkonna ülesanne on kooli õppenõukogu töö ettevalmistamine ja koolielu 
igapäevane korraldamine.  
 
§ 34. Õppenõukogu  
(1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on õppe ja kasvatuse korraldamine, 
analüüsimine, hindamine ja kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.  
 
(2) Õppenõukogu liikmeteks on kõik kooli pedagoogid ning esimees on kooli direktor. 
 
(3) Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja.  
 
§ 35. Hoolekogu  
(1) Kooli juures töötab alaliselt tegutsev hoolekogu, kelle ülesanne on õpilaste, kooli 
pedagoogide, kooli pidaja, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide 
ühistegevus kooli õppe ja kasvatus tegevuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning 
selleks tegevuseks paremate tingimuste loomine. 



 
(2) Kooli hoolekogu moodustab ja selle töökorra kehtestab vallavalitsus.  
 
(3) Kooli hoolekogu osaleb koostöös õppenõukoguga kooli õppe- ja arengukava koostamises. 
 
(4) Kooli hoolekogu annab arvamuse kooli eelarve kava projekti kohta, kooli õppekava kohta, 
kooli vastuvõtu tingimuste ja korra ning arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra 
kohta, kooli ja õpilaskodu kodukorra kohta. Hoolekogu otsustab lasteasutuse toidukulu 
päevamaksumuse ning täidab muid temale pandud kohustusi, tehes ettepanekuid 
vallavalitsusele kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. 
 
(5) Kooli hoolekogu esindaja osaleb direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi 
komisjoni töös.  
 
(6) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik. 
 
§ 36. Koolitöötajad  
(1) Koolitöötajateks on pedagoogid ja teised töötajad. 
 
(2) Pedagoogidena käsitatakse direktorit, õppealajuhatajat, huvijuhti ning teisi õppe- ja 
kasvatuse alal töötavaid isikuid.  
 
(3) Koolitöötajate koosseis kinnitatakse kooli direktori ettepanekul ja kooli pidaja kehtestatud 
korras. 
 
(4) Koolitöötajatega sõlmib töölepingud kooli direktor. 
 
§ 37. Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus 
(1) Koolitöötajate ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingu, 
ametijuhendi, direktori poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, kooli põhimääruse ja muude 
õigusaktidega.  
 
(2) Koolitöötajatel on keelatud avalikustada teavet lapse ja tema perekonna kohta.  
 
(3) Koolitöötajad: 
1) on kohustatud andma teavet kooli direktorile ja lapse/õpilase elukohajärgse valla või linna 
lastekaitsespetsialistile lapse ebarahuldavast kasvukeskkonnast ning lapse kehalisest, 
emotsionaalsest või seksuaalsest väärkohtlemisest; 
2) tagavad laste ja õpilaste tervise kaitse nende koolis viibimise ajal; 
3) vastutavad temale kinnitatud õppevahendite ja muu kooli vara säilimise, sihipärase 
kasutamise ja korrashoiu eest; 
4) jälgivad kooli territooriumi, ruumide ja sisseseadete seisukorda, töökaitse- ja 
tuleohutusvahendite korrasolekut ja rakendavad abinõusid nende õigeaegseks remondiks.  
 
(4) Pedagoog:  
1) loob laste ja õpilaste õpetamiseks ja kasvatamiseks vajalikud tingimused;  
2) nõustab vanemaid õppe ja kasvatuse küsimustes;  
3) jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal. 
 
§ 38. Konkursi korraldamine  
(1) Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra 
kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.  



 
5. peatükk  

MAJANDAMINE JA ASJAAJAMINE  
  
§ 39. Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine  
(1) Kooli vara moodustavad Jõgeva valla poolt sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks 
antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.  
(2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.  
 
§ 40. Eelarve ja rahalised vahendid  
(1) Koolil on oma alaeelarve Jõgeva valla eelarves.  
 
(2) Kooli hoolekogu poolt vallavalitsuse kehtestatud korras heaks kiidetud eelarve kinnitab 
vallavolikogu. 
 
(3) Kooli eelarve tuludeks on eraldised riigi- ja vallaeelarvest, laekumised projektidest ja 
eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, vanemate poolt kaetavast osast, annetustest ning tulud 
kooli tasulisest õppekavavälisest tegevusest. Tasuliste teenuste hinnad kehtestatakse riigi ja 
valla õigusaktidega sätestatud korras.  
 
(4) Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsus.  
 
§ 41. Asjaajamine ja aruandlus  
(1) Koolis peetakse ja täidetakse kohustuslikke õppe- ja kasvatusalaseid dokumente vastavalt 
haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud loetelule ja vormidele.  
 
(2) Õppe- ja kasvatusalaseid kohustuslikke dokumente peetakse paberil või elektrooniliselt 
vastavalt kooli asjaajamiskorras sätestatule. 
 
(3) Kooli asjaajamiskorra kehtestab direktor. 
 
(4) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise ja tegevusaruande õigusaktidega kehtestatud 
tähtaegadel ja korras.  
 
§ 42. Järelevalve 
(1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad Haridus- ja 
Teadusministeerium või Jõgeva maavanem haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud 
korras.  
 
(2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse 
üle teostab vallavalitsus. 
 
(3) Kool avalikustab kooli üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed  oma 
veebilehel. 
 
§ 43. Sisehindamine  
(1) Koolis viiakse läbi sisehindamist eesmärgiga analüüsida õppe- ja kasvatustegevust ja 
juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust. Sisehindamise aruanne koostatakse üks kord 
kolme aasta jooksul.  
 
(2) Kooli sisehindamise korra ja aruande koostab direktor, kuulates ära vallavalitsuse ja 
hoolekogu arvamuse.  



 
§ 44. Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine  
(1) Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub koolieelse lasteasutuse seaduses 
ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud alustel ja korras. 
 
(2) Kooli korraldab ümber ning tema tegevuse lõpetab vallavolikogu otsuse alusel 
vallavalitsus.  
 
 
 
 
 


