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Viiratsi Kooli P6himiiiirus
ja
kohaliku omavalitsuse konalduse seaduse $ 6 tSike 2' p6hikooligiimnaasiumiseaduse $ 66 l6igete I ja 2 alusel'

Mii.Zirus kehtestatakse

l.peatiikk

t-rosArrBn
$

l. Kooli

(l) Kooli

nimetus

nimetus on Viiratsi Kool (edaspidi kool)'

p6hikooli(2) Kool on Viiratsi Algkooli 6igusjiirglane, mille nimevahetuse tingisid muudatused
ja giimnaasiumiseaduses (edaspidi PGS).
$ 2.

Kooli asukoht ja tegutsemiskohad

postiaadress on Tiigi
Kool asub ja tegutseb Viiratsi alevikus, Viljandi vallas, Viljandimaal. Kooli
4, Viiratsi alevik, Viljandi vald' 70101 Viljandimaa'
S 3.

Kooli tegutsemise vorm ja haldusala

pShihariduse omandamiseks ja koolikohustuse
) Kool on tildhariduskool, mis Ioob vSimalused
taitmiseks I - II kooliastmel.
(I

(2)Kooljuhindubomategevusesp6hikooli-jagiimnaasiumiseadusestningsellealusel
kehtestatud 6igusaktidest.

(edaspidi ametiasutus)
(3) Kool on munitsipaalkool, mis on Viljandi vallavalitsuse ametiasutuse
hallatav asutus.
(4) Kool tegutseb haridus- ja teadusministri antud koolitusloa aluse['
$ 4,

Kooli eelarve

Koolil on Viljandi valla eelarves iseseisev eelan'e'
$ 5.

Kooli s0mboolika

Koolil on oma nimega Pitsat.
$ 6. Asjaajamise alused

(l)

Asjaajamise keel on eesti keel.

(2) Asjaajamine koolis toimub liihtuvalt arhiiviseaduses. avaliku teabe seaduses, isikuandmete
kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses. miirgukirjale
.ja selgitustaotlusele vastamise seaduses.
vabariigi valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra iihtsetes alustes satestatust.

(3) Kooli asjaajamise korraldus on koosk6las vallavalitsuse ametiasutuse asjaajamiskonaga.
6ppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide taitmine ja pidamine toimub
vastavalt haridus- ja teadr.rsministri kehtestatud kooli 6ppe- ja kasvatustegeruse alaste
kohustuslike dokumenticle raitmise konale.

Kooli arengukava

$ 7.

(l) Kooli jiirjepideva arengu tagamiseks koostatakse kooli arengukava. Arengukava

koostatakse
viihemalt kolmeks aastaks- Arengukavas mearatakse kooli arengu eesmiirgid ja p6hisuunad.

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

g 8.

2. pcatiikk
_
OPPE .IA KASVATUSF] KOTTITALDUS

(ippckecl

Oppekeel on eesti keel.
g 9.

Oppevorm

Kooli 6ppetri<i toimub statsionaarses vormis.
$ 10.

Struktuur

(l) Kool on 6-klassiline, kus on jiirgmised
l) I kooliaste
2)

-

l.-3.

II kooliaste - 4.-6.

p6hikooti kooliasrmed:

klass;
klass.

(2) Tiiiendavate klassikomplektide moodustamise koosk6lasrab direktor viljandi
Vallavalitsusega (edaspidi vallavalilsus).
$

Il

Elukohajiirgne iildhariduskool

(t) Kool v6tab vastu k6ik lapsed, kellejaoks on see elukohajtirgne kool.

(2) vabade kohtade olemasolul on koolil 6igus vastu \,6tta ka lapsi, kelle jaoks kool ei
ole

elukohajiirgne kool.

(3) Etukohajargse kooli miiiirab vallavalitsus p6hikooli- ja giimnaasiumiseaduses

satestatud

konas.

(4) Opitaste kooli vastuv6tmise tingimused ja korra kehtestamiseks on pidaja andnud
volitused
direktorile.
$ 12.

Kooli tegevuse eesmiirgid ja iilesanrled

(l) Kooli tegevuse eesmark on tagada dppcrdd

'astavus

riiklikus 6ppekavas pdhikooli

I-ll

astmele esitatud n6uetele, arvestades Viljandi valla (edaspidi

valfi .ia kooli arengukavas seatud

eesmZirke.

(2) Koolil on nii hariv kui ka kasvatav iilesanne. Kool aitab kaasa Spilase kasvamisele loovaks,
mitmekiilgseks isiksuseks ning valida oma huvide.ia v6imete kohast 6piteed. Kool kujundab
dpilastes igapiievase eluga toirnetulekuks vajalikke oskusi ja eetilisi t6ekspidamisi.
(3) Kooti iilesanded on:

luua turvaline, positiivselt m6juv .la arendav dpikeskkond, mis toetab 6pilase 6pihuvi ja
opioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise motlemisv6ime. teadmiste ja tahteliste omaduste
arengut, loovat eneseviilj endust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist;

l)

2) vdimaldada 6pilastele p6hihariduse omandamist ja koolikohustuse taitmist ning luua eeldused
6pingute jiitkamiseks;
3) luua v6imalused 6ppetdtiv?iliseks huvitegevuseks kooli juures.

(4) Koolit on oma i.ilesannete tAitmiseks 6igus osaleda organisatsioonide, liitude ja tiidgruppide
(sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses.

g 13.Oppekava

(l) Kooli dppekava on 6ppe- ja kasvatustegcvuse alusdokunlent.
(2) Kooli 6ppekava koostatakse liihtudes pdhikooli riiklikust dppekavast.
(3) Kooli 6ppekava kehtestab kooli direktor.

(4) Kooli oppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks
hoolekogule j a dppendukogule.
$ 14. Hariduslike erivajadustega 6pilased

(1) Haridustike erivajadustega on 6pilane, kelle eriline andekus, 6piraskused, terviserike, puue,
k[itumis- ja tundeeluhiiired, pikemaajalinc dppest eemal viibimine v6i kooli 6ppekeele ebapiisav
valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi v6i kohandusi Sppe sisus, dppeprotsessis,
Spikeskkonnas v6i taotletavates 6pitulemustes.
(2) Haridusliku erivajadusega 6pilane 6pib iildjuhul tavaklassis. Vajadusel vOib kool moodustada
hariduslike erivajadustega 6pilaste jaoks viiikeklassi.

(3) Haridusliku erivajadusega dpilasc dppe-.ja kasvatustcgevuse pohimdtted satestatakse kooli
6ppekavas.

$ 15, 6ppe korraldus

(l)

6ppeaasta koosneb trimestritest ja koolivaheaegadest.

(2) Oppeaasta kestab I . septembrist jiirgmise aasta

3I.

augustini.

(3) P6hikooli 6pilase suurim lubatud niidala 6ppekoornrus 6ppetundides on satestatud pOhikoolija giimnaasiumiseadusega.
(4) Oppeaastas or, kokku viihemalt 175 Oppepieva.
(5) Koolivaheajad kehtestab haridus-.ja teadusnr inistcr. Kooli pidaja vSib direktori ettepanekul ja
hoolekogu nOgsolekul kehtestada haridus- ja tcadusr.ninistri kehtestatud koolivaheaegadest

erinevad koolivaheajad, arvestusega. et koolis on dppeaasta jooksul viihemalt neli koolivaheaega
kogukestusega viihemalt l2 niidalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab viihemalt kaheksa
j iirj estikust niidalat.

(6) Klassi taitumuse iilernine piimorm on 24 6pilast. Kui 6pe on korraldatud 6pperiihmadena,
kohaldatakse ka 6pperiihmadele klassi tiiitumuse iilemist piirnormi.
(7) Kooli pidaja v6ib kehtestada kiiesoleva paragrahvi 16ikes 6 nimetatud piimormidest viiiksema
klassi tiiitumuse iilemise pi irnormi.

Kui

kahe v6i kolme klassi 6pilaste arv on koolis kokku 16 v6i alla selle, vSib nendest
6pilastest moodustada liitktassi vdi liitainetunni riihmasid.

(8)

$ 16. Kooli ja vallavalitsuse rakendatav:rd meetmed koolikohustuse tiiitmise tagamiseks

(l)

Koolikohustuse tiiitn.rise tagar.niseks kohaldab kool oppest m6juva p6hjuseta 6pilase suhtes
tulenevalt puudumise pShjustest, viihemalt kolme p6hikooli- ja giimnaasiumiseaduses satestatud
tugi- jalv6i m6j utusmeedet.
(2) Kui kooli rakendatavad meetmed ei avalcla ni6ju vdi neid ei ole v6imalik rakendada p6hjusel,
et kool ei saa 6pilase vOi vanemaga kontakti, priordub kool kirjalikult vallavalitsuse ametiasutuse
poole. Kirjalikus pritirdumises antakse liihiiilevaade Opilase kiiitumisest ja olukorrast, samuti
tuuakse vtilja rakendatud tugi- ja m6jutusmeetmed ning nende tulemused.

(3) Koolikohustuse taitmise tagamiseks loetab ametiasutus vastavalt vajadustele ja vSimalustele
koolikohustuslikku Spilast, 6pilase vanemat (k.a eestkosdat) ja kooli, luues p6hikooli- ja
giimnaasiumiseaduses satestatud tingin.rr.rsed koolikohustuse taitmiseks.

3. peatiikk

0ppexav,qvALINE TItGEvus
$ 17. Piievakava

6ppetegevuste ning kooli 6ppekava toetavate 6ppekavaviiliste
tegevuste, nagu pikapiievariihmas. ringides ia stuudiotes konaldatavate tegevuste jiirjestust ja
ajalist kestust. Kooli piievakava kehtestab direktor.

Kooli piievakava kajastab

$ 18. Pikapiievariihm

v6ib kooli pidaja ndusolekul moodustada koolis pikapiievariihma, mis pakub
6pilastele jzirelevalvet, pedagoogilist juhendamist ja suunamist 6ppest vaba aja sisustamisel,
koduste 6piiilesannete tiiitmisel, huvitegevuses ja huvide arendamisel.

(l) Kooli direktor

(2) opilane vSetakse pikapiievariihma vastu ja anr'atakse sealt valja direktori otsusega vanema
taotluse v6i alaealiste komisjoni otsuse aluscl.
$ 19. Kooli raamatukogu
(1) Koolil on raamatukogu, mille ttjdkorralduse alused kehtestab haridus-ja teadusminister.
(2) Kooli raamatukogus on 6ppekirianduse kogu.

(3) Kooliraamatukogu pOhi0lesannet p6hikogu osas tiiidab Viiratsi raamatukogu'
$ 20. Huvitegevus

(l)

Huvitegevus on kooli 6ppekava toetav vdi muu 6ppekavavZiline tegevus.

(2) Opilasel on Sigus kasutada

6ppckavav2ilises tegevuses rasura kooli rajatisi, ruume,
raamatukogu, 6ppe-, spordi-, tehnilisija muid vahendeid kooli kodukorras satestatud korras.

opu,asrB rA
$ 21.

NENDE

T^*[',#f+tlbrGUsED JA KoHUsrusED

Opilaste Sigused

6pilastel on 6igus:
I

) kvaliteetsele tildharidusele:

2) vaimse ja ftiiisilise turvalisuse ning tervise kaitsele;

3)

kasutada kooli kodukorras satestalud tinginrustel viihemalt
vajalikke 6pikuid, r66raamatuid. t6dvihikuid.ia rd6lehti:

kooli 6ppekava liibimiseks

4) teha kooli juhtkonnale ettepanekuid kooli tegevuse konaldamiseks;
5) ea- ja j6ukohasele 6ppekoormusele, mis vdimaldab aega puhkuseksja huvitegevuseks;

6) teita

6piiilesandeid

ja

osaleda temale

kooli piievakavas v6i individuaalses Sppekavas

ettenAhtud 6ppes;

7) saada eeldatavate 6pitulemuste saavutamisel ajutise mahajiiiimuse tekkimisel

tiiiendavat

pedagoogilist juhendamist viiljaspool 6ppetunde;

8) viihemalt tiks kord 6ppeaasta iooksul arenguvestlusele. millc p6hjal lepitakse kokku edasises
6ppes ja arengu eesmiirkides;

9) saada abi eripedagoogi, pstihholoogi ja sotsiaalpedagoogi (edaspidi tugispetsialistid) teenuse
leidmisel, kui need ametikohad ei ole kooli koosseisus;

l0) kasutada 6ppekavaviilises

tegevuses rasuta oma kooli rajatisi. ruume, raamatukogu, 6ppe-,
ja
spordi-, tehnilisi
muid vahendeid kooli kodukorras siitestalud korras;

1l)

pdcirduda kooli hoolekogu poole dpetamist
korral;

l2)

saada s6idu-

ja

kasvatarnist puudutavate vaidluskiisimuste

ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja kooli pidaja poolt kehtestatud korras

ja ulatuses;
I

3) saada koolitervishoiuteenust;

l4)

saada teavetja selgitusi koolikorralduse ning 6pilase

15) olla teavitatud hinnetestja talle kohalduvast osast

6igustcja kohustuste kohta;

kooli piicvakavas;

l6) valida ja olla valitud 6pilasesindusse vastavalt 6pilasesinduse p6himii2irusele;
17) olla trimestri algul teavitatud trimestri vdi kulsuse jooksul liibitavatest peamistest teemadest,
vajalikest dppevahenditest, hindamise kon'alduscst ja planeeritavatest iiritustest;
I

8) olla iira kuulatud ennc tugi- v6i

meetme rakendamise kohta;

l9)

saada tasuta 6pilaspilet.

m6j utusnreetme maaramist

ning anda arvamus mojutus-

$ 22. Opilaste kohustused

Opilased on kohustatud:

l) osalema aktiivselt dppet6ds ning tiiitma 6piiilesandeid;
2) omandama teadmisi ja oskusi vastavalt vdimetele;
3) tiiitma 6petaja antud seaduslike korraldusi ja iilesandeidl
4) taitma kooli kodukorda;
5) kinni pidama viiiirika kiiitumise tavadest ja kiiiturna kaasinimestega lugupidavalt;
6) hoidma kooli kasutuses olevat vara.
$ 23.

6pilaste vanemate 6igused

6pilaste vanematel on 6igus:
I

) olla kaasatud 6pilase individuaalse 6ppekava koostamisse:

2) esitada taotlus 6pilase 6petamiseks kodu6ppes;
3) esitada taotlus 6pilase pikapiievariihma vastu r'6tmiseks;

4) saada teavet 6pilase 6ppest puudumistesl Stuudiunli e-piieviku kaudu jiirjepidevalt

r

5) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning r)pilase 6igusteja kohustuste kohta;
6) omada juurdepiiiisu kooli valduses olevale teabele 6pilase kohta;
7) olla teavitatud 6pilasele kohalduvast osast kooli piievakavas ning trimestri v6i kursuse jooksul

labitavatest peamistest teemadest, vajalikest 6ppevahenditest, hindamise konaldusest ja
planeeritavatest tiritustest;
8) olla teavitatud 6pilase hinnetest;
9) viihemalt iiks kord aastas osaleda vanemate koosolekul;

l0)

anda arvamus ajutise Sppes osalemisc kcclu rakcndamise korral 6pilase kiiitumise ja

m6j utusmeetme rakendamise kohta;

Il)

esitada taotlus 6pilasele tasuta 6pilaspileti saamiseks;

l2) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse;

l3)

pdcirduda kooli hoolekogu poole 6petamist
konal.
$ 24.

ja

kasvatamist puudutavate vaidluskiisimuste

6pilaste vanemate kohustused

6pilaste vanemad on kohustatud:
arvestama hariduse andmise asjades ennek6ike 6pilase v6imeid
kiisima n6u Spetajalt vdi muult asjatundlikult isikulti

l)

2)

ja kalduvusi. Vajaduse konal

looma koolikohustuslikule dpilasele kodus 6ppimist soodustavad tingimused

osalemise eeldused;
3) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;

ja

6ppes

4) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
5) tegema koost<i6d kooliga 6pilase 6petamisel

ja kasvatamise[:

6) p66rduma kooli ettepanekul n6ustamiskomisjoni poole;

7)

taotlema vajaduse korral kootilt

ja

6pitase elukohaj iirgselt valla-

v6i

linnavalitsuselt

Sigusaktides satestatud koolikohustuse taitmise tagamise meetmete rakendamist;
8) osalema 6pilase arenguvestlusel;

9) kodudppe rakendamise korral rahastama viiljaspool kooli toimuva Sppe osa;

l0) teatama hiljemalt 6ppest puudumise esimesel 6ppepAeval kooli 6pilase Sppest puudumisestja
selle p6hjustest. Hiljemalt iilejlirgmisel oppepiieval piirast opilase 6ppet56le naasmist esitab
vanem puudumistdendi puudumise kestuse ning p6hjusc kohta;

ll)

tagama dpilase jiirelevalve ning Sppe korraldamise individuaalse 6ppekava alusel ajutise
keelu korral.
6ppes
_osalemise
$ 25. Opilaste vanematc virstutus

Vanem vastutab koolikohustuse taiitmise tagamata jiitmise eest vastavalt pohikooli- ja
giimnaasiumi seadusele.
$ 26. Opilascsindus

(l) Kooli 6pilased moodustavad Spilaskonna.
(2) 6pilaskonnal on 6igus valida 6pilasesindus, mis esindab Spilaskonda 6pilasesinduse
pdhimiiflruses satestatud piidevuse piires, liihtudes oma tegevuses Spilaste huvidest, vajadustest,
6igustest ja kohustustesl.

(3) Kooli Spilastest moodustuval 6pilaskonnal on Sigus otsustadaja korraldada iseseisvalt,
koosk6las seadusteja seaduse alusel antud 6igusaktidega, 6pilaselu ki.isimusi.
$ 27, Esimese 6pilasesinduse valimised

(l) Esimese 6pilasesinduse valimised korraldab direktor kahe kuujooksul 6ppeaasta algusest.
kui 6pitased on selleks soovi avaldanud.
(2) Esimese 6pilasesinduse moodustavad.l.-6.klassi 6pilased.
(3) Iga klass esitab kahe niidalajooksul valimistc viiljakuulutamise paevast kaks esindajat klassi
6pilaste hulgast.
(4) Hiljemalt nelja ntidala jooksul valimiste viiljakuulutamise pdevast kutsub direktor kokku
esimese 6pilasesinduse koosoleku.
(5) Esimesel koosolekul valitakse lihthiiiilteenamuscga presidentja vajadusel asepresident.
$ 28. Opilasesinduse

(l)

p6himIiirus

0pilasesinduse pdhirniiiiluse koostab 6pilaskond. tehcs selleks vajaduse korral koostdcid
direktori v6i direktori miiiiratud koolitriritaiatcga.

(2) $pilasesinduse p6himiiiiruse eeln6u avalikustatakse kooli veebilehel ning pannakse koolis
valja. KOigil 6pilastel on v6imalus avalikustamisest kahe niidala jooksul teha kirjalikke
parandusettepanekuid. Parandusettepanekud arutab liibi 6pilasesindus iihe niidala jooksul
avalikustamise l6ppemisest.

(3) P6himaiirus v6etakse vastu lihthiiiilteenamusega. Iliiiiletus viiakse liibi

avalikustamises
kindlaks maiiratud piieval. Lliiilletamist v6ib Iiibi viia igas klassis eraldi ning klassi esindaja
edastab tulemused 6pilascsindusele.

(4) Opilasesindus esitab pdhimilruse kinnitamiseks direktorile. 30 kalendripAeva jooksul
p6himiiiiruse kattesaamisest arvatcs kinnitab direktor 6pilasesinduse p6himiiiiruse, kui see vastab
seadustele, seaduse alusel antud 6igusaktidelc ja rall'usvaheliselt tunnustatud demokraatlikele
p6him6tetele. v6i esitab kirjalikud p6hjendusecl. rrriks pdhimiilirust ei ole vdimalik kinnitada.
5. peatiikk
KOOLITOOTAJA'IE OIG USED JA KOHUS'TUSED
$ 29.

Koolittiiitajad

(l) Koolitiidtajad on direktor, Sppealajuhataja, huvijtrht, Opetajad, tugispetsialistid, teised 6ppe- ja
kasvatusalal t6dtavad ning nruud triritajad.
(2) Koolit66tajate koosseisu kinnitab direktor kooli pidaja kehtestatud korras.
(3) Tddlepingud koolit6<itajatega sdlmib. muudab ja iitleb iiles direktor.

(4) Direktori,

6ppealaj uhataja, Opetajate
ja
teadusminister maarusega.
haridus-

ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninduded kehtestab

(5) Direktori. oppealaj uhataja. 6peta.jate ja tugispetsialistide kvalifikatsioonin6uetele vastavust ja
t6ritaja valmisolckut vastar al alrletikolial t0iitacla hindab t(ioalldja.

(6) oppeala.iuhataja. 6petajate. tugispetsialistidc ning tciste Sppe- ja kasvatusalal

tddtavate

isikute ametikohtade taitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi. Konkursi liibiviimise kona
kehtestab kooli hoolekogu direktori ettepanekul.
(7) Kui 6petaja vaba ametikoha taitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsioonin6uetele
vastavat 6petajat, v6ib direktor s0lmida tiihta.ialisc tiidlepingu kuni tiheks aastaks isikuga, kellel
on viihemah keskharidus. Sellisel juhul korraldab direktor aastajooksul uue avaliku konkursi.
g 30.

Operajatl

(t) Koolis t66tavad klassidpetajad ja iihe vdi nritme Oppeainc 6petajad (edaspidi 6petaja).

(2) Opetaja tcidaja arvcstamise ja toijlasustamise aluseks on ametikoht. opetaja t66aeg jaguneb
vahetu Sppckasvatustd(i ja tcistc. tddlcpingust. arnctiiuhcndist .ia tddkorralduse reeglitest
tulenevate v6i tciOandja antud iilesannctc vahcl.
(3) P6hikooli 6petaja kvalilikarsioonin6udeks on Viihcmalt k6rgharidus ja p6hikooli- ja
giimnaasiumiseaduse $ 74 lSike 5 alusel kehtestatud kvalillkatsioonin6uetele vastavad
pedagoogilised kompetentsid.

tilesanne on 6ppe- ja kasvatustegevuse
hinclaminc ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele Sppe- ja

(4) opetajad kuuluvad 6ppenoukogusse. mille
anahiiisimine

ja

kasvatustegevuse parandamiseks ottepanekute tegcnline

$ 31.

Koolitiititajate 6igused, kohustused ja vastutus

(1) Koolitoritajate 6igused, kohustused ja vastutus miiiiratakse kindtaks t66andja

kehtestatud
t66konalduse reeglite, ametijuhendija tdcilepinguga, dpetajate osas ka kaesoleva pOhimiiiirusega.

(2) Koolitdcitajad loovad tingimused laste ja 6pilaste kasvatamiseks, arenemiseks ja 6petamiseks,
mis p6hineb vastastikusel lugupidanrisel ning tikstciser.r.rdistmisel Iaste, 6pilaste, nende
vanematega, samuti hoolitsevad Iastc eluja tervise eest koolis.

(3) Opetaja p6hiiilesanne on toetada iga 6pilase arengut ning aidata 6pilasel kujundada huvi- ja
v6imetekohast 6piteed.
(4) Koolit66tajatel on keelatud al'alikuslada lapselr saatlucl tcavet lapse per.ekonna kohta.

(5) Koolit6<itajad on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametiasutuse ametnikule, kelle
piidevusse kuuluvad sotsiaaltdd- v6i lastekaitsektisimused, kui on selgunud, et lapse kodune
kasvukeskkond on ebarahuldav v6i kui laps on kehalise, emotsionaalse v6i seksuaalse
viiiirkohtlemise ohver.
(6) Opetajal on 6igus:
I) kuuluda oma ainevaldkonna t66gruppidesse;
2) osaleda kooli arendustegevuses;
3) arendada oma kutseoskusi ja olla kursis haridusuuendustega.

peatiikk
KOOLI JUII'I-IMIND
6.

$ 32.

Direktor

(1) Kooli.iuhib direktor, kellel on p6hikooli-ja gtimnaasiumiseadusest tulenev padevus.

(2) Direktori vaba ametikoha tditmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi vastavalt
kehtestatud korrale. Konkursi vSitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

(3) Direktoriga s6lmib tri6lepingu vallavanem.

(4) Direktorit asendab puhkusel vdi toriltihetuses viibimisc ajal ning haigestumise korral
direktori mtiiiralud ulatuses koolitdrita.ia. kellele see on amelijuhendiga vdi direktori kiiskkirlaga
iilesandeks pandud.
$ 33.

Direktori iilesanded

(l)

Direktor vastutab oma piidevuse piires 6ppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis
liibiviidavate tegevuste. kooli tildseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite 6iguspiirase ja

otstarbeka kasutamise eest.

(2) Direktor:

l)

esindab kooli

ja

tegutseb

kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema

seaduses satestatud iilesannete taitmisega;

2) annab oma pddevuse piires kiiskkirju:
3) konaldab kooli asjaajamist ja personalit66d;

4) tagab personalile vajalikud tdcitingimused, tutvustab tcicitaja.jalv6i pedagoogi tcidle v6tmisel,

samuti toOtamise ajal, sisekorraeeskirju. t66kaitse- ja tuleohutusnoudeid;
5) koostab kooli eelarveprojekti, mille kooskdlastab hoolekoguga ja esitab selle vallavalitsusele;
6) tagab kooli eelarve tiiitmiset

7) vastutab kooli vara siiilimise ja sihtotstarbelise kasutamise eest kooli pidaja poolt kehtestatud
korras;
8) tagab Sigusaktidega etteniihtud aruannete koostamise

ja esitamise;

9) kehtestab kooli dppekava, p2ievakava. kodukorraja td<ikorralduse reeglid;
I

0) koordineerib arengukava

ja tildt66plaani koostanrist;

ll)

kehtestab dpilase arenguvestlusc korraldamisc tingimused
arvamuse andmiseks 6ppendukogule j a hoolekogule;
12) kehtestab

l3)

ja

kona, esitades selle

enne

kooli sisehindamise kona ja sisehindamise aruande;

otsustab isiku 6pilaste nimekirja arvamise

ja

6pilase koolist viiljaarvamise vastavah

6igusaktidele;

l4)

moodustab

kooli pidaja kirjaliku n6usoleku alusel pikapiievariihmi ning

kehtestab

pikapiievarUhma tdcikorralduse ja piievakava;
I

5) otsustab Spilase pikapiievariihma vastuv6tmise ja viiljaarvamise;

l6) otsustab tugi- ja m6jutusmeetmete rakendamise Spilase suhtes;

l7) otsustab 6pilasele tervislikel p6hjustel kodu6ppe rakendamise;

l8) otsustab haridusliku erivajadusega 6pilasele meetmete rakendamise, mille

rakendamise

eeldusena ei ole ette niihtud ndustamiskomisjoni soovitust, sealhulgas tugispetsialisti teenus,
individuaalse 6ppekava rakendamine ning vanema n6usolekul 6pilase [leviimine;
19) marirab haridusliku erivajadusega Spilase 6ppe koordineerija:

20) miiiirab individuaalsc arengu jiilgirnise kaardi koostamise ja tiiitmise eest vastutavad isikud;

2l) konaldab

6pilaste

ja kooli personali vairnsc ja fiii.isilise turvalisuse ja tervise kaitseks ning

vaimse ja fiitisilise viigivalla ennetamise abin6ude rakendamise;
22) korraldab kooli hiidaolukorra lahendamise plaani veljat66tamise ja kehtestab selle;

23) konaldab 6pilaste j a kooli personali kaitse l.riidaolukoras;
24) koordineerib tugispetsialistide teenuse rakendamist koolis;
25) korraldab esimesed 6pilasesinduse valimised.ja kinnitab 6pilasesinduse pdhimiiiiruse;
26) juhatab 6ppen6ukogu koosolekut

ja korraldab 6ppen6ukogu tegevust;

27) kinnitab 6ppen6ukogu alariihmade koosseisu;
28) on aruandekohustuslik kooli hoolekogu.!a vallavalitsuse ees:

29) kutsub kokku kooli

ja

vanemate koost<id koordineerimiseks vAhemalt iiks kord aastas

6pilaste vanemate koosoleku;
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30) tagab kooti 6ppen6ukogu ja hoolekogu seaduslike otsuste taitmise;
31) tegeleb enesetaiendamisega ning v0tab osa

ona iilesannete tiiitmiseks vajalikest koolitustest;

32) tagab koolis toimiva meeskonna ja loob head tingimused koostticiks.
$ 34.

Oppendukogu

(1) Koolil on 6ppen6ukogu.

(2) 6ppen6ukogu liikmeteks on direktor, Sppealajuhataja, Opetajad, tugispetsialistid ja teised
direktori nimetatud isikud. Oppendukogu tegevusse kaasatakse Spilasesinduse esindaja selle
olemasolul.

(3) 6ppen6ukogu iilesandeks on oma piidevuse piires 6ppe ja kasvatuse analtiiisimine ja
hindamine ning 6ppe- ja kasvatusalaste otsuste tcgemine.
(4) 0ppenSukogu iilesanded ja tricikorra kehtestab haridus- ja teadusminister.
$ 35.

Kooli hoolekogu

Kooli hoolekogu moodustamise kona ja t<iokolra kehtestab vallavolikogu.
$ 36.

Kooli hoolekogu iilesandod

Kooli hoolekogu:
1)

kehtestab pedagoogide konkursi ldbiviimise korra direktori ettepanekul;

2) osaleb esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha tditmiseks konaldatud konkursi
komisjoni tddsi
3) annab arvamuse kooli eelarve kava projektile;
4) teeb direktorite ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

5) v6ib vajadusel

kohusuda kooli koostocis kooli pidajaga korraldama pikapiievariihma

moodustamist:
6) teeb ettepanekuid pikapiievar0hma t6oks;

7)

annab vastavalt vajadusele kooli pidajate n6usoleku direktori ettepanekul kehtestada
pdhikooli- ja giimnaasiumiseaduses nimetatud klassi tiiituvuse piimormist suurema klassi
taitu\use piirnorm;
8) annab awamuse 6pilaste pohikooli vastuv6tu- ja viiljaarvamise tingimuste ja kona kohta;
9) annab arvamuse kooli pdhimiiiiruse. 6ppekava, kodukorraja nende muudatuste kohta;

l0) koostab koost66s kooliga arengukava ning

annab arvamuse arengukava

ja selle muudatuste

kohta;
11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta;

l2) annab arvamuse sisehindamise aluandc kohta;
l3) aitab vajadusel valja ldiitada hildaolukorra lahcndamise plaani;
l4) lahendab vasravalt oma piidevusele 6petamist ja kasvatamist puudutavaid vaidluskiisimusi;

1,1,

I

5) taidab teisi Sigusaktidega hoolekogule pandud [lesandeid.

7. peatiikk
SISEHINDAMINE
$ 37.

Kooli sisehindamine

(l)

Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmiirk on tagada
opilaste arengut toetavad tingimused ja kooli jArjepidev areng. Selleks selgitatakse viilja kooli
tugevused ning parendusvaldkonnad, millest liihtuvalt koostataksc kooli arengukava. Nimetatud
eesmiirgist liihtuvalt analtiiisitakse kooli sisehindarnisel 6ppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist
ning hinnatakse nende tulemuslikkust.
(2) Kooli sisehindamist tehakse viihemalt iiks kord kooli arengukava perioodi jooksul.

(3) Kooli sisehindamise korra kehtestab direktor, esitades selle enne arvamuse

andmiseks

hoolekogule.
8. peatiikk
II-TAJANDAMI NE, FINANTSEDRI M I N E, AIIUANDLUS JA JARELEVALVE

$ 38.

Kooli vara

vallavalitsuse poolt sihtotstarbcliseks kasutamiseks ja
kiisutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventarja muu vara

(l) Kooli vara moodustavad talle

(2) Kooli vara valclaminc, kasutamine.ia kiisLrtaminc toimub kooli pidaja poolt

kehtestatud

korras.
$ 39.

Kooli eelarve ja finantstegevuse korraldamine

Kooli eelarve tulud moodustuvad riigi eelarvest, valla eelarvest ja teiste omavalitsuste
eelarvetest, Iaekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused iiritihingutelt, organisatsioonidelt

(l)

ning fiitisilistelt isikutelt ning kooli 6ppekava viilistest tegevustest saadud tulust.

(2) Kooli eelarve projekti kohta annab arvamuse hoolekogu

ja

vallavalitsus. Kooli eelarve

kinnitab kooli pidaja.
(3) Kooli raamatupidamist konaldab vallavalitsuse ametiasutus.
$ 40.

Aruandlus

Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi .ja cclarve tAitmise aruandeid rahandusministri,
haridus- ja teadusministri ning kooli pidala ja vallavalitsuse 6igusaktidega kehtestatud
tiihtaegadel ja korras.
$ 41.

Jiirelevalve

(l) Riiklikku jarelevalvet kooli Sppe- ja kasvatustcgevuse iile teostab Haridus- ja Teadusministeerium v6i haridus- ja teadusministri iilesandel Viljandi maavanem.
(2) Riiklikku jarelevalvet teostava anrctiisiku i.ilcsanne on kontrollida 6ppe- ja kasvatustegevust
reguleerivatest oigusaktidest tulenevate n6uete taitmist ning analti[sida probleeme Sppe- ja
kasvatustegevusl reguleerivate 6i gusaktide rakendamisel.
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(3) Teenistuslikku jiirelevalvet kooli ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse iile teeb
Viljandi Vallavalitsus (valla tiiitevorgan) kaasates selleks vallavalitsuse ametiasutuse.

uMBERK.RRALDAMTNE,

.?;Xff III*ItEANDMINE

JA TEGEVU'E

LOPE-I-ANIINE
$ 42.

Kooli iimbcrkorraldamine ja tegevuse l6petamine

(1) Kooli korraldab iimber ja tegevuse ldpetab kooli pidaja arvestades

seadustes satestatud

tingimusi ja t5htaegasid.

(2) Kool konaldatakse iimber v6i kooli tegevus ldpetatakse ajavahemikus
3I.

1.

juulist sama

aasta

augustini.

(3) Opilastele, kellel seoses kooli iimberkorraldamise v6i kooli tegevuse l6petamisega ei ole
enam vdimalik jatkata alus- ja tildhariduse omandamist samas koolis, toob kooli pidaja
v6imaluse 6pingute jiitkamiseks teises koolis.
$

43. Kooli pidamise iileandmine

(l) Vallal on 6igus anda kooli pidamine iile riigilc vdi teisele vallale v6i linnale.
(2) Kooli pidamine antakse iile vana ja uue pidaja kokkuleppel arvestades seaduses satestatud
tingimusi ja tiihtaegasid.
(3) Kooli pidarnise iileandmine toimub piirast viimase 6ppeveerandi l6ppu.

(4) Kooli pidamise iileandmisel tagab uus kooli pidaja Opilastele v6imaluse jiitkata alus- ja
iildhariduse omandamist lasteaias ja koolis.

peatiikk
ITAKENDUSSATTET)
10.

$ 44.

Kooli p6himiiiirusc muutmine

(l) Kooli p6himiiiiruse kelrteslamine. muutmine ja kehtetuks tunnistamine toimub vallavolikogu
kehtestatud korras.

(2) Tunnistada kehtetuks Viiratsi Vallavolikogu 30.12.2010 miiiirus nr 32 ,,Viiratsi Kooli
p6himiiiiruse kinnitamine".
$ 45.

Miiiiruse j6ustuminc

Mhtirus jSustub kolmandal pleval peale Riigi Teatajas avaldamist.

llar Mutle
vallavolikogu esimees
He
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