
TARTU MAAKOND

VONNI] VALLAVOLIKOGU

MAARUS

V6nnu

V6nnu Keskkooli pdhimiiiirus

Miiiirus kehtestatakse "Pdhikooli- ja gtimnaasiumiseaduse" paragrahvi
omavalitsuse korralduse seaduse" paragrahvi 35 l6ike 2 alusel.

27.08.2015.anr 14

66 ning "Kohaliku

$ 1. Miiiiruse reguleerimisala
Kziesolev p6himiiiirus siitestab V6nnu
korralduse, dppekavaviilise tegevuse
kohustused, hoolekogu ja direktori
maj andamise j a asjaaj amise alused.

$ 5. Pitsat ja siimboolika
(1) Koolil on oma nimetusega pitsat.
(2) Kooli pitsat on sSdrikujuline. S66ri liibim66t
liibim6dduga s56ri sees valla vapi kujutis. V6nnu
h6bedase hanesulega, saateks paremal kirikukell ja
kuldsed. S66ride vahel pitsati i.ilemist iiiirt mcioda on

mci<ida,, Tartumaa".

1. peatiikk
UrpsArrEn

Keskkooli eesmiirgid ja tilesanded, 6ppe ja kasvatuse

korraldamise alused, dpilaste ja vanemate digused ja
kohustused, koolitootaiate digused ja kohustused,

$ 2. Nimetus
Kooli nimetus on V6nnu Keskkool (edaspidi kool).

$ 3. Kooli diguslik seisund ja tegutsemise vorm
(1) Kool on munitsipaalkool p6hi- ja iildkeskhariduse omandamiseks. Kooli tegutsemise vorrn
on pShikool ja keskkool, mis tegutsevad tihe asutusena. Koolis toimub statsionaarne dpe.

(2) Kooli pidaja on V6nnu vald. Kool on Vdnnu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav
asutus.
(3) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja V6nnu valla digustloovatest aktidest ning
kiiesolevast pdhimiiiiruse st.

$ 4. Asukoht ja tegevuskoht
(1) Kooli asukoht ja tegutsemiskoht on Vdnnu alevik VSnnu vald Tartu Maakond Eesti Vabariik.
(2) Kooli postiaadress on Tartu tn 34 V6nnu 62401 Tartu maakond. E- posti aadress

vonnukool@gmail.com

on 35 mm ja selle keskel on 25 mm
valla sinine vapikilp on pikuti poolitatud
vasakul tamme kaksikleht tdruga - k6ik
s6nad ,,V6nnu Keskkool" ja alumist iiiirt



(3) Kool v6ib kasutada oma siimboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab

direktor.

$ 6. Raamatukogu
(i) Koolil on raamatukogu, mille pdhiiilesandeks on toetada triikiste, audiovisuaalsete ja muude

infokandjate siiilitamise ja kiittesaadavaks tegemise kaudu kooli dppekava jiirgset 6pet, arendada

6pilaste iseseisva dpitoo ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi.
(2) Raamatukogu kasutamise korra kehtestab direktor.
(3) Raamatukogu teenust kasutavad dpilased ja koolitiiiitajad.

$ 7. Arengukava
(1) Kooli jiirjepideva arengu tagamiseks koostab kool koostoos hoolekogu, 6pilasesinduse,

6ppen6ukogu ja ekspertidega koolist vdi viiljastpoolt kooli, kooli arengukava.

(2) Kooli arengukava koostamisel liihtutakse valla arengukavast ja sisehindamise tulemustest.

Arengukava koostatakse viihemalt 5 aastaks ning selles miiiiratakse kooli arengu eesmiirgid ja
pdhisuunad.
(3) Kooli arengukava kinnitatakse ja muudetakse V6nnu Vallavolikogu (edaspidr volikogu)
poolt. Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli
hoolekogule, dpilasesindusele ja Sppen6ukogule.
(4) Arengukava avalikustatakse kooli veebilehel.

$ 8. Pdhimiiflruse kehtestamine ja selle muutmine
(1) Kooli p6himiSruse kehtestab ja muudab volikogu.
(2) P6himiiiirus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli
hoolekogule, 6pilasesindusele ja 6ppen6ukogule.

2. Peatiikk
TEGEVUSE EESMARK JA UTN,SA.NNN

$ 9. Tegevuse eesmflrk
Kooli tegevuse eesmiirgiks on toetada dpilase mitmekiilgset arengut.

g 10. Ulesanne
Kooli iilesandeks on tingimuste ja v6imaluste loomine haritud, iseseisva, vastutustundelise,

6ppimis- ja koostoovdimelise, loova, 6iglase ning kaasinimestesse lugupeetavalt suhtuva inimese

kujunemiseks.

3. Peatiikk
Oppn JA KASvATUSE KoRRALDUS

$ 11. Hariduse tase
Koolis omandatakse statsionaarses vormis p6hiharidust ja tildkeskharidust. P6hikoolis on 1.-9.

klass ja keskkoolis 10.-12. klass.

$ 12.Oppekeel
Oppetoo koolis toimub eesti keeles.

g 13.Oppekava
(1) Riiklike 6ppekavade alusel koostab kool oma 6ppekava (edaspidi kooli dppekava).

(2) Kooli 6ppekava on koolis alusdokument, milles tuuakse vlilja eelk6ige kooli eripiirast

liihtuvad valikud riiklike 6ppekavade raames.
(3) Kooli oppekava kehtestab kooli direktor. Kooli Sppekava ja selle muudatused esitatakse enne

kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, 6pilasesindusele ja Sppendukogule.



$ 14. 6ppe- ja kasvatusttiii korraldus
(1) Oppeaasta algab 1. septembril ja l6peb 31. augustil. Oppeaasta koosneb 6ppe- ja
eksamiperioodist ning koolivaheaegadest.
(2) 6ppeveerandites on kokku viihemalt 175 dppepiieva (35 niidalat). Ldpuklassides on
Oppeveerandites kokku viihemalt 1 85 6ppepiieva.
(3) Koolivaheajad ja eksamiperioodid miiiiratakse haridus- ja teadusministri vastava miiiirusega.
(4) Uhes Sppeniidalas on kuni 5 dppepiieva. Opilaste niidalakoormus on miiiiratud kooli
dppekavas ja see ei tileta seadusega etteniihtut suurimat lubatud koormust.
(5) Kooli piievakava kajastab dppetegevuste ning kooli dppekava toetavate 6ppekava viiliste
tegevuste jiirjestust ning ajalist kestvust. Kooli piievakava kehtestab direktor.
(6) Oppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Oppetund vaheldub vahetunniga. Oppetunni viiib
jagada mitmeks osaks ning kuni kaks Oppetundi v6ib toimuda jiirjest, ilma vahetunnita.
Vahetunni pikkus on viihemalt 10 minutit iga dppetunni kohta.
(7) Kooli kodukorra kehtestab direktor ning see on 6pilastele ning tocitajatele tiiitmiseks
kohustuslik.
(8) Kooli kodukord ning selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks
kooli hoolekogule j a Spilasesindusele.
(9) Klassi tiiituvuse tilemine piimorm pdhikooliastmes on24 6pilast. Vallavalitsus v6ib direktori
ettepanekul ning hoolekogu n6usolekul kehtestada pdhikoolis piirnormist suurema klassi
tiiitumuse iilemise piirnormi.
(10) Opilaste hindamine, jtirgmisse klassi iileviimine, tiiiendavale 6ppetcicile ning klassikursust
kordama jiitmise tingimused ja kord siitestatakse kooli dppekavas. Hindamisest teavitamine
siitestatakse kooli kodukorras.
(11) Kool v6imaldab pdhiharidust omandaval dpilasel tasuta kasutada vtihemalt kooli Oppekava
l2ibimiseks vajalikke 6pikuid, tciciraamatuid, toovihikuid ja tdolehti ning iildkeskharidust
omandaval Spilasel vShemalt kooli dppekava labimiseks vajalikke 6pikuid.
(12) P6hikooli ja keskkooli ldpetamine toimub vastavalt kooli dppekavale, mis on digusaktidega
koosk6las.
(13) Pdhikooli ja keskkooli ldpetanutele vtiljastatakse p6hikooli vdi keskkooli ldputunnistus.
(14) Kooli 6pilasi tunnustatakse vastavalt kooli kodukorrale.
(15) Direktor moodustab vajadusel pikapiievartihmi pdhikooli dpilastele dppimisv6imaluste
loomiseks ja jiirelevalve tagamiseks, dpiabiriihmi Opiraskustega 6pilastele dpiabi osutamiseks,
koolieelikute ettevalmistusrtihmi alushariduse tiiiendamise vdimaldamiseks.
(16) Opilane v6etakse pikapiievariihma vastu ja arvatakse sealt viilja direktori otsusega ja
vanema taotluse alusel vdi hariduslike erivajadustega 6pilaSte tugiriihma ettepanekul ning
lapsevanema n6usolekul v6i ,,Alaealiste m6jutusvahendite seaduses" siitestatud juhul alaealiste

asjade komisjoni otsuse alusel.
(17) Kool vdib teha 6pilast Spetades muudatusi v6i kohandusi Oppeajas, -sisus, -protsessis ja -

keskkonnas. Kui muudatuste vdi kohandustega kaasneb niidalakoormuse vdi 6ppe intensiivsuse
oluline kasv vdi kahanemine v6rreldes kooli dppekavaga vdi riiklikes dppekavades sdtestatud

dpitulemuste viihendamine vdi asendamine, tuleb Spilasele koostada riiklikes dppekavades

siitestatud korras individuaalne dppekava.

$ 15. Hariduslike erivajadustega dpilaste 6ppe korraldamine
(1) Kui Opilasel on hariduslik erivajadus, tagab kool 6pilase arengu toetamiseks vajalike
meetmete rakendamise i a rakendatud meetmete tulemuslikkuse hindamise.
(2) Hariduslike erivajadustega dpilastele v6imaldatakse vajadusel individuaalse dppekava
rakendamine, dpilase tiiiendav juhendamine dpetaja poolt vdi SppenSustamise teenus.

$ 16. Huvitegevus koolis
(1) Huvitegevus on koolis toimuv vdi kooli poolt konaldatud dppekava l2ibimist toetav vdi muu

tegevus, mille eesmiirgiks on vdimaldada 6pilastele huvitegevusi ja tihisiiritusi, et arendada

algatusv6imet ja laiendada silmaringi.



(2) Oppekavaviilised tegevused kajastatakse kooli piievakavas ja nende korraldamisel lahtutakse
kooli kodukorrast.
(3) Koolil on 6igus korraldada Sppekavaviiliseid tasulisi tegevusi, nagu ringid, stuudiod, tiritusedj*t, kooskdlastades tasulised tegevused eelnevalt vallavalitsusega. Vallavalitsus kinnitab
Sppekavaviilises tasuli ses tegevuses osalej a kaasrahastamise.
(4) Tingimusel, et see ei liihe vastuollu kooli pdhitegevusega ja 6igust loovates aktides siitestatud
n6uetega, vdib kool osutada jiirgmisi teenuseid:
1) dpilaste, vanemate ja nendega tegelevate spetsialistide n6ustamine ja koolitamine;
2) Sppematerjalide koostamine ja levitamine;
3) pedagoogilise tegevusega seotud rirituste korraldamine;
4) kooli kasutuses oleva vara iiiirimine ja rentimine;
5) materj alide palj undamine;
6) vdistluste, kontsertide jm i.irituste konaldamine.
(5) Teenuste osutamise eest v6tab kool tasu teenuste hinnakirja alusel. Teenuste osutamise
tingimused ja korra kehtestab direktor ning teenuste hinnakirja kehtestab vallavalitsus.
(6) Koolis korraldatud n6ustamisteenus on Spilastele, nende vanematele ja kooli tciotajatele
tasuta.

4. Peatiikk
KOOLI VASTUVOTT. OPIASTE OTCUSEO JA KOHUSTUSED

$ 17. Kooli vastuvdtt
(1) Pdhikooli ja keskkooli klassidesse vdetakse 6pilane vastu kooli vastuvOtu tingimuste ja korra
alusel. Kooli vastuvdtu ja korra eelndu valmistab ette kooli direktor ning see esitatakse enne
vallavalitsuses kinnitami st hoolekogule arvamuse saamiseks.
(2) Opilane on koolikohustuslik kuni pShihariduse omandamiseni vdi kuni l7-aastaseks
saamiseni.

$ lS.Opitaspilet
Opilasele viiljastatakse koolis dppimise ajaks haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud korras
6pilaspilet.

$ 19. Opilase digused
Opilasel on Sigus:
1) dppida kooli Oppekava alusel ja ulatuses ning valida oma huvidele ja vdimetele vastavaid
Oppeaineid v6i kursuseid kooli dppekavas miiiiratletud piires ja korras;
2) vdtta osa 6ppetciost;
3) saada dppekavas ettentihtu omandamiseks dpetajalt tiiiendavat pedagoogilist juhendamist ia
konsultatsioone vdi Oppida individuaalse 6ppekava jargi vastavalt oma hariduslikele
erivajadustele ja kasutada muid koolis tdotavaid tugiteenuseid;
4) v6tta osa kooli dppekavavtilistest tegevustest;
5) saada teavet koolikorralduse, karjiiiiriplaneerimise, temale kohalduva piievakava ja dpilase
Oiguste kohta;
6) saada teavet ainelise abi ja soodustuste saamise kohta Vabariigi Valitsuse ning elukohajiirgse
volikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras;
7) asutada klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus on kooskdlas kooli
kasvatustaotlustega ning osaleda nende trids;
8) osaleda 6pilasesinduse valimistel, olla valitud dpilasesindusse v6i osaleda valitud
dpilasesindajate kaudu koolielu kiisimuste lahendamisel;
9) kasutada kooli inventari, ruume ja rajatisi kooli kodukorras siitestatud alustel tasuta;
10) saada teavet Sppeveerandi vdi kursuse jooksul liibitavatest peamistest teemadest, vajalikest
Sppevahenditest, hindamise korraldusest j a planeeritud iiritustest;
11) teha kooli direktorile ettepanekuid 6ppe- ja kasvatustegevuse ning Sppekavavtilise tegevuse
kohta;



12) ptitirduda oma diguste kaitseks hoolekogu, vallavalitsuse, maavanema, Haridus- ja
Teadusministeeriumi v6i diguskaitsega tegelevate organisatsioonide vdi isikute poole.

$ 20. Opilase kohustused
Opilasel on kohustus:
1) osaleda 6ppetcicis talle kehtiva piievakava alusel;
2) Oppida vdimetekohaselt, end arendada ja oma teadmisi pidevalt tiiiendada;
3) taita kooli kodukorda;
4) osaleda arenguvestlusel;
5) suhtuda lugupidavalt Opetajatesse ja kaas6pilastesse ning jargida iildtunnustatud
moraalinorme;
6) hoida kooli head mainet ja kasutada kooli vara siiiistlikult;
7) kasutada talle maaratud tugi- ja mdjutusmeetmeid;
8) jargida tervislikke eluviise;
10) taita teisi talle 6igustloovate aktidega pandud kohustusi ning kanda vastutust rikkumise eest.

$ 21. Arenguvestlus
(1) Vahemalt iiks kord 6ppeaasta jooksul viiakse dpilasega koolis liibi arenguvestlus, mille
p6hjal lepitakse kokku edasises 6ppes ja arengu eesmiirkides.
(2) Arenguvestluse liibiviimise tingimused ja korra kehtestab direktor, esitades selle enne

arvamuse andmiseks Oppen6ukogule ning hoolekogule.

$ 22. Opilasesindus
(1) Direktor korraldab dpilaste teavitamise P6hikooli- ja giimnaasiumiseaduses siitestatud

6pilasesinduse valimise 6igusest.
(2) Opilasesindusse, kes esindab kooli Opilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes teiste
organisatsioonide, asutuste ja isikutega, kuuluvad 5.-12. klassi dpilased igast klassist viihemalt
tiks esindaja.
(3) K6ik 5.-12. klassi dpilased vdivad kandideerida Spilasesindusse. Opilasesindus moodustub
valimiste tulemusel tilesseatud kandidaatide hulgast salajasel hiiiiletusel lihthiiiilteenamusega.
(4) Opilasesinduse p6himiiiirus ja selle muudatused kiidetakse heaks 5.-12. klasside
klassikoosolekutel, mis on otsustusvdimelised kui neist vdtab osa viihemalt 213 dpilastest.
Opilasesinduse pdhimiiiirus kiidetakse heaks lihthiiiilteenamusega. Opilasesinduse pdhimiiiiruse
kinnitab direktor.

5. Peatiikk
VANEMATE OIGUSED JA KOHUSTUSED

$ 23. Vanemate koosolek
Kooli ja kodu koost<j<i koordineerimiseks kutsub direktor viihemalt tiks kord aastas kokku
vanemate koosoleku. Kui viihemalt ll5 klassi dpilastest n6uab, on direktor kohustatud kokku
kutsuma selle klassi dpilaste vanemate koosoleku.

$ 24. Vanema Oigused
Vanemal on 6igus:
1) olla valitud kooli hoolekogu koosseisu vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale;
2) saadakoolist teavet ja selgitusi koolikonalduse ning 6pilase 6iguste ja kohustuste kohta;

3) saada teavet dppeveerandi jooksul liibivatest peamistest teemadest, vajalikest dppevahenditest,

hindamise korraldusest ja planeeritavatest iiritustest 6ppeveerandi alguses;
4) saada teavet oma lapsele kohalduva piievakava kohta;
5) saada teavet oma lapse hinnetest;
6) saada ndustamist oma lapse kasvatamise ja 6petamise kiisimustes;
7) teha koolielu korralduse kohta ettepanekuid;
8) osaleda vanemate koosolekul;



9) p66rduda juhtkonna, hoolekogu v6i teiste koolielu iile jiirelevalvet teostavate isikute poole
dpetamist j a/vdi kasvatamist puudutavate vaidluski.isimuste korral;
10) taotleda Spilasele rakendatavaid tugimeetmeid vastavalt seaduses siitestatud korrale;
11) otsustada digustloovates aktides sittestatud juhtudel oma lapsele kooli poolt pakutavate
tugimeetmete rakendamise iile ;
12) parast vlilisriigis dppimist taotleda dpilase Spingute jiitkamist madalamas klassis.

$ 25. Vanema kohustused
Vanemal on kohustus;
i) vdimaldada ja soodustada koolikohustuse tiiitmist;
2) luua oma lapsele kodus dppimist soodustavad tingimused ja 6ppes osalemise eeldused;
3) esitada koolile oma kontaktandmed jateavitada nende muutustest;
4) tutvuda koolielu reguleerivate digusaktidega ning toimida vastavalt nendele;
5) teha kooliga koost6cid;
6) kasutada kooli v6i vallavalitsuse poolt pakutud tugimeetmeid;
7) teavitada kooli dpilase puudumisest kooli kodukorras siitestatud korras;
8) poorduda kooli ettepanekul spetsialistide v6i ndustamiskomisjoni poole;
9) informeerima klassijuhatajat v6i hariduslike erivajadustega dpilaste koordinaatorit dpilase
tervisehiiiretest;
10) taotleda vajadusel koolilt ja dpilase elukohajiirgselt valla- v6i linnavalitsuselt digusaktides
siitestatud koolikohustuse tiiitmise tagamise meetmete rakendamist.

6. Peatiikk
KOOLITOoU.TRTP oTCUSNO JA KOHUSTUSED

$ 26. Koolittititajad
Koolitootajad (edaspidi personal) on direktor, Sppealajuhataja,6petajad, tugispetsialistid, teised
Sppe- ja kasvatusalal t<idtavad ning muud tootajad

$ 27. Personali koosseis
Personali koosseisu kinnitab direktor vallavalitsuse kehtestatud korras.

$ 28. Personali digused
Personalil on Sigus:
1) kuuluda oma ainevaldkonna tddgruppidesse;
2) osaleda kooli arendustegevuses;
3) osaleda tcio- jalv6i erialasel tiiiendkoolitusel vastavalt koolitusplaanile;
4) saada teavet 6ppe- ja tookonalduse reeglite kohta;
5) t<idtada digusaktides siitestatud nduetele vastavates tddtingimustes;
6) kasutada kooli eesmiirkidest tulenevaks dppekavaviiliseks tegevuseks kooli ruume, Sppe-,
tehnilisi ja muid vahendeid kooli direktori kehtestatud tingimustel ja korras tasuta;
7) teha direktorile ja hoolekogule Sppetegevuse ning tddkorralduse parendamiseks ettepanekuid.

$ 29. Personali kohustused
(1) Opetajate pdhii.ilesanne on toetada iga dpilase arengut ning aidata 6pilasel kujundada huvi- ja
v6imetekohast 6piteed. Opetaja ametialane kohustus on arendada oma kutseoskusi ja olla kursis
haridusuuendustega.
(2) Muude tri<itajate lilesanne on tagada kooli hiiireteta tod ja majanduslik teenindiimine.
(3) Personal on kohustatud liihtuma oma iilesannete tiiitmisel kooli arengukavas s[itestatud
pdhimdtetest ja v[iirtustest ning tuginema nii omavahelises suhtluses kui ka suhtluses Opilaste ja
nende vanematega vastastikusele lugupidamisele, iiksteisemdistmisele ja koost66le.
(4) Personali tiipsemad Sigused, kohustused ja vastutus miiiiratakse kindlaks direktori kehtestatud
tddkorralduse reeglite, ametijuhendi, todlepingu ja kiiesoleva p6himii2irusega.



$ 30. Konkursi korraldamine
Oppealajuhataja, dpetajate, tugispetsialistide ning teiste 6ppe- ja kasvatusalal tocitavate isikute
ametikohtade tiiitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi. Konkursi l[biviimise korra
kehtestab kooli hooleko gu direktori ettepanekul.

7. Peatiikk
KOOLIELU KORRALDAMINE

$ 31. Direktor
(1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab oma piidevuse piires 6ppe- ja kasvatustegevuse
korralduse ja tulemuslikkuse ning muude koolis l2ibiviidavate tegevuste, kooli tildseisundi ja
arengu ning rahaliste vahendite diguspiirase ja otstarbeka kasutamise eest.
(2) Direktor:
1) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
2) kehtestab kooli dppekava;
3) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ning ktisutab kooli eelarvevahendeid Pdhikooli ja
giimnaasiumiseaduse ning kooli pdhimiiiirusega antud volituste ulatuses;
4) kehtestab kooli palgakorralduse p6him6tted, esitades need enne kehtestamist arvamuse
andmiseks Spetajatele ja hoolekogule ning kooskdlastamiseks vallavalitsusele;
5) sdlmib dpetajate ning teiste tootajatega toolepingud;
6) kinnitab vallavalitsuse kehtestatud konas koolitootaj ate koosseisu;
7) teeb vallavalitsusele ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul p6hikooli dpilaste arvu
klassis;
8) kehtestab kooli sisehindamise korra;
9) kehtestab arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra;
10) taidab teisi digustloovate aktidega talle pandud tilesandeid.
(3) Direktor annab oma piidevuse piires kiiskkirju.
(4) Direktori vaba ametikoha tiiitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mille kuulutab viilja
vallavalitsus.
(5) Direktori vaba ametikoha tiiitmiseks korraldatava konkursi liibiviimise korra kehtestab
vallavalitsus, esitades selle enne arvamuse andmiseks hoolekogule.
(6) Kooli direktoriga sdlmib toolepingu vallavanem.

$ 32. Oppendukogu
(1) Koolil on 6ppen6ukogu, mille iilesandeks on oma piidevuse piires 6ppe ja kasvatuse

analtiiisimine ja hindamine ning 6ppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.
(2) Oppendukogu liikmeteks on kooli direktor, Oppealajuhataja, dpetajad ja teised direktori poolt
nimetatud isikud. 0ppen6ukogu tegevusse kaasatakse dpilasesinduse esindaja.
(3) Oppenoukogu tiiesanded ja t<i<ikor:ra kehtestab haridus- ja teadusminister.

5 33. Hoolekogu

(1)Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle tilesanne on kooli 6pilaste, pedagoogide,
kooli pidaja, lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide i.ihistegevuse

korraldamine Sppe- ja kasvatustcici suunamisel, planeerimisel ja jalgimisel ning ettepanekute

tegemine selleks paremate tingimuste loomisel.

(2) Hoolekogu moodustamise korra ja tdokorra kehtestab vallavolikogu. Hoolekogu koosseisu

kinnitab vallavalitsus.
(3) Hoolekogu i.ilesanded on:
1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma

arvamuse;
2) annab arvamuse kooli p6himiiiiruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
3) annab arvamuse kooli Oppekava kehtestamiseks ja muutmiseks;
4) arnab n6usoleku suurendada erandjuhul p6hikooli 6pilaste arvu klassis;
5) annab arvamuse kooli vastuvdtu tingimuste ja korra eelnSule;



6) annab ndusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
8) kehtestab kooli 6ppealajuhataja, 6petajate, tugispetsialistide ning teiste 6ppe- ja kasvatusalal
t66tavate isikute ametikohtade tiiitmiseks korraldatava konkursi liibiviimise korra;
9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha tiiitmiseks korraldatava konkursi lSbiviimise korra
kohta;
10) annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;
1 1) annab alvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelndu kohta;
12) annab alvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
13) annab arvamuse kooli palgakorralduse p6him6tete kohta;
14) annab arvamuse dpilaskodu kodukor:ra kohta;
15) annab hinnangu huvitegevuse, pikapdevartihma ja dpilaskodu vajaduse ja tddkorralduse
kohta;
16) annab alvamuse kooli i.imberkorraldamise ja tegevuse l6petamise kohta;
17) tiiidab teisi seadusega v6i seaduse alusel antud 6igusaktidega talle pandud tilesandeid ning
teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud kiisimuste paremaks lahendamiseks.
(4) Kooli hoolekogusse kuuluvad volikogu esindaja, dpilaste esindaja, kaks dppendukogu
esindajat, kellest tiks esindab pdhikooli ja teine keskkooli osa Opetajaid, viis vanemate esindajat,
kellest kolm esindavad p6hikooli ja kaks keskkooli dpilaste vanemaid. Hoolekogu koosseisu
kuulub iiks vilistlaste ja iiks kooli toetavate organisatsioonide esindaja.
(5) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide
esindajad ei tohi kuuluda koolitci<itajate hulka.
(6) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Hoolekogu koosolekud toimuvad
dppeaasta kestel viihemalt iiks kord nelja kuu jooksul.
(7) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.
(8) Opilasel ja vanemal on 6igus poorduda kooli hoolekogu poole 6petamist ja kasvatamist
puudutavate vaidlusktisimuste korral.

8. peattikk
MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

$ 34. Vara
Kooli vara moodustavad koolile valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud
maa, hooned, seadmed, inventar ning muu vara. Kooli vara on Vdnnu valla omand.

$ 35. Vara valdamine, kasutamine ja kiisutamine
(1) Kooli vara valdamine, kasutamine ja kiisutamine toimub vastavalt Vdnnu valla digusaktidele.
(2) Kool hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja 6ppevahendid, liihtudes koolile
eelarveaastaks etteniihtud vahenditest.

$ 36. Eelarve ja raamatupidamine
(1) Kooli eelarve kava koostab direktor ja kiidab heaks hoolekogu.
(2) Direktor esitab vallavalitsusele kirjalikult pdhjendatud eelarve kava vastavalt valla
eelarvestrateegiale. Vallavolikogu vdtab vastu Vdnnu valla eelarve, mille koosseisus on kooli
kulud ja investeeringud.
(3) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

$ 37. Rahalised vahendid
(1) Kooli rahalised vahendid moodustuvad valla eelarvest, laekumistest fondidest, sihtasutustelt,
annetustest ja kooli p6himiiiiruses stitestatud dppekavaviilisest tegevusest saadud tuludest.
(2) Kool v6ib vastu vdtta eraldisi fondidest, sihtasutustelt ja annetusi iiriiihingutelt,
mittetulundusi.ihingutelt ja tiksikisikutelt. Direktor peab eraldisest ja annetusest teavitama
vallavalitsust ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse raamatupidamises ja



kaiastamise eelarve taitmise digusaktides ja valla raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestatud

korras.

$ 38. Asjaajamine ja aruandlus
(1) Koolis peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja vormid, samuti nende tAitmise korra

kehtestab haridus- j a teadusminister miiiirusega.
(2) Kooli asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab direktor.
(3) Kool esitab aruandeid oma tegevuse kohta 6igusaktidega kehtestatud ulatuses, korras ja
tiihtaegadel.

$ 39. Jiirelevalve
(1) Kooli tegevuse iile teostab teenistuslikku jiirelevalvet vallavalitsus.
(2) 6ppe- ja kasvatustegevuse iile teostatakse riiklikku jiirelevalvet haridus- ja teadusministri
miiiirusega kehtestatud korras.

9. peattikk
UNTENRKORRALDAMINE, PIDAMISE ULEANDMINE

JA TEGEVUSE LoPETAMINE

$ 40. Kooli iimberkorraldamine, pidamise tileandmine ja tegevuse ldpetamine
Kooli iimberkonaldamine, pidamise tileandmine ja tegevuse l6petamine toimub seadusega

s?itestatud korras.

10. peatiikk
RAKENDUSSATTED

$ 41. Miiiiruse jdustumine
Mitiirus jdustub kolmandal piieval piirast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Paju
Volikogu esi


