VILJANDI VALLAVOLIKO GU

MAAnus
l5.aprill 2015 nr 7l

Viljandi

Heimtali P6hikooli p6himiiiirus
Miiiirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 6 l6ike 2, $ 35 l6ike 2,
pdhikooli-ja gtimnaasiumiseaduse $ 66 ldigete I ja 2 ning Viljandi Vallavolikogu 23. aprllli
2014 mitlruse nr 23 ,,Viljandi valla koolide ja koolieelsete lasteasutuste pOhimii?iruste ja
arengukavade kinnitamise kord"

l.peaiikk
Utdsetted
$ 1. Kooli nimetus

Kooli nimetus on Heimtali P6hikool (edaspidi kool vastavas kiiiindes).

2. Kooli Oiguslik seisund ja tegutsemise vorm
(1) Kool on Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse (edaspidi vallavalitsus vastavas kiiiindes)
$

hallatav asutus, mille asutamise, iimberkorraldamise ja tegevuse l6petamise otsustab Viljandi
Vallavolikogu (edaspidi volikogu vastavas kiiiindes).
(2) Kooli tegutsemise vorrn on pdhikool.
$

3. Kooli asukoht ja tegutsemiskoht

(1) Kooli juriidiline aadress on Pargi ring 1, Heimtali kiila, Viljandi vald, 71102 Viljandimaa.
(2) Kool tegutseb kolmes dppekohas, mille nimetused ja asukohad on:
1) Heimtali m6isa peahoone (1.-9.k1): Pargi ring l, Heimtali kiila, Viljandi vald,7ll02
Viljandimaa;
2) Heimtali spordihoone/ringtall (1.-9.k1): Ridaelamu tee 1, Heimtali ktila, Viljandi vald, 71102
Viljandimaa;
3) Puiatu koolimaja (1.-3.k1): Kooli tee 5/1, Puiatu kiila, Viljandi vald, 71104 Viljandimaa.

4. Pitsat ja siimbolid
(1) Koolil on oma nimetusega pitsat.
(2) Kool v6ib omada ja kasutada vallavalitsuse poolt kooskSlastatud stimboolikat.
$

$ 5. Asjaajamise ja dppekeel
Kooli asjaajamise ja Oppekeel on eesti keel.
$

6. Kooli tegevuse eesmiirgid ja tilesanded

(l) Kool aitab kaasa dpilase

kasvamisele loovaks, mitmeki.ilgseks isiksuseks, kes suudab ennast

tiiisviiiirtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, t66l ja avalikus elus ning valida
oma huvide ja vdimete kohast Spiteed.

(2) Koolil on nii harivad kui ka kasvatavad tilesanded: luua Opilasele eakohane, turvaline,
positiivselt mdjuv ja arendav dppekeskkond, mis toetab tema dpihuvi ja Opioskuste,
eneserefleksiooni ja kriitilise mOtlemisvdime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut,
loovat enesevdljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.
2. peatiikk
Kooli 6ppe ja kasvatuse korraldus
$
(

1

7. 6ppe ja kasvatuse korralduse alused
) Koolis omandatakse pdhiharidust statsionaarses

(2) Opingute alusdokumendiks

6ppes.

on ,,P6hikooli riikliku 6ppekava" alusel koostatud

kooli

6ppekava.

(3) Vajadusel koostatakse Spilasele individuaalne Sppekava.
$ 8. Haridusliku erivajadusega dpilase 6ppe korraldamine
(1) Haridusliku erivajadusega (edaspidi HEn 6pilase 6ppe korraldamisel lfitutakse kaasava
6ppe p6himdtetest, mille kohaselt tildjuhul 6pib HEV dpilane kooli tavaklassis.
(2) HEV dpilase 6ppe korraldamise pdhim6tted sZitestatakse kooli Oppekavas.
$

9. Hariduslike erivajadustega dpilaste riihm

(l) HEV dpilastele, kellele ei ole vdimalik tagada vajalikke tugiteenuseid
moodustatud

6piabirthm

eripedagoogilise

vdi

tavaklassis, on koolis
logopeedilise abi osutamiseks -

rtihmatiiitumuse piirnormiga 6 6pilast.
(2) Opiabirtihma 6ppe ja kasvatuse korraldamise alused ning Opilaste riihma vastuvOtmise v6i
iileviimise ning riihmast viiljaarvamise tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav
minister.
$ 10. Kooli raamatukogu
(1) Kooli raamatukogu p6hii.ilesanne on toetada trtikiste, audiovisuaalsete ja muude infokandjate
siiilitamise ja kattesaadavaks tegemise kaudu kooli dppekava jiirgset dpet, arendada 6pilaste
iseseisva 5pit6o ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi.
(2) Kooliraamatukogu p6hiiilesannet tiiidab kooliga samas hoones asuv Heimtali
rahvaraamatukogu.
(3) Kooliraamatukogu tricikorralduse alused kehtestab valdkonna eest vastutav minister.
3. peatiikk
Kooli dppekavaviiline tegevus

ll. Kooli dppekavaviilise tegevuse korraldamise alused
(1) Oppekavaviiliseks tegevuseks loetakse kiiesoleva pdhimiiiiruse tfienduses kooli korraldatud
huvitegevust, tegevust pikapiievartihmas, tiritustel j a vtiljasditudel.
(2) Oppekavaviilist tegevust kajastatakse kooli piievakavas ja selle korraldamisel lahtutakse kooli
$

kodukorrast.

(3) Opilasel on 6igus kasutada dppekavaviilises tegevuses kooli rajatisi, ruume, raamatukogu,
6ppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras siitestatud korras.
(4) Oppekavaviilises tegevuses osalemine on dpilastele tasuta.
(5) Kool pakub ktilakeskusena paikkonna elanikele tegevusv6imalustele laiendamiseks oma
ruume 6ppet66d hiiirimata.
$ 12. Huvitegevus
(1) Huvitegevus on koolis toimuv v6i kooli korraldatud kooli 6ppekava liibimist toetav vdi muu
6ppekavaviiline tegevus.

(2) Huvitegevuses kasutatakse erinevaid dppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringid ja stuudiod.

$ 13. Pikapiievariihm
(l) Direktor v6ib vallavalitsuse nOusolekul moodustada koolis pikapiievariihmi.
(2) Pikapeevariihmas korraldatava 6ppekavaviilise tegevusena pakutakse dpilasele jtirelevalvet
ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist 6ppest vaba aja sisustamisel, koduste
dpitilesannete taitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel. Hoolekogu ettepanekul on
kool koostci<is vallavalitsusega kohustatud korraldama pikapiievartihma moodustamise.
(3) Pikapaevariihma tdcikorralduse ja piievakava kehtestab direktor, m[iirates seal aja koduste
dpitilesannete ttiitmiseks, puhkuseks vabas 6hus ja huvitegevuseks.
(4) Pikapaevariihma t66 planeerimisel ja korraldamisel llihtutakse hoolekogu ettepanekutest,
dpilaste turvalisuse ja tervisekaitse n6uetest, kooli 6ppe- ja kasvatustegevuse i.ildistest
eesmiirkidest, pikapiievariihma Spilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseiirasustest, nende
kodustest tingimustest ning vanemate ja 6pilaste p6hjendatud soovidest, samuti
transpordiv6imalustest.
(5) Opilane vSetakse pikapiievariihma vastu ja arvatakse sealt viilja direktori otsusega ja vanema
taotluse alusel vdi alaealise mdjutusvahendite seaduses siitestatud juhul alaealiste komisjoni
otsuse alusel.
4. peatiikk
Kooli juhtimine
$ 14. Direktor

(l) Kooli juhib direktor. Direktor tagab koostOos 6ppen6ukogu, kooli hoolekogu ja
dpilasesindusega kooli tulemusliku ja hiiireteta t<i<i ning kooli arengukava, dppekava ja
kodukorra taitmise.

gi.imnaasiumiseaduse" (edaspidi PGS) ja teiste
6igusaktide, t<irilepingu ja ametijuhendiga talle pandud i.ilesandeid.
(3) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ning teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on
seotud tema i.ilesannete tiiitmisega.
(4) Direktor v6ib moodustada 6ppe- ja kasvatustegevuse ning koolieluga seotud kiisimuste
lahendamiseks n6uandvaid komisjone.
(5) Direktor vastutab oma piidevuse piires kooli tegevuse, kooli iildseisundi, arengu ning
eelarvevahendite ja muu vara diguspirase kasutamise ja siiilimise eest.
(6) Direktor esitab vallavalitsusele viimase ndudmisel kooli tegevust kajastavaid andmeid ja
dokumente.
(7) Direktorit asendab puhkusel vdi t<i<iliihetuses olemise ajal ning haigestumise konal direktori
miiiiratud ulatuses kooli t<i<itaja, kellele see on ametijuhendiga v6i direktori kdskkirjaga
iilesandeks pandud.

(2)

Kooli direktor tiiidab ,,P6hikooli- ja

$ 15. Hoolekogu
(1) Kooli hoolekogu moodustatakse ja selle t66kord kehtestatakse volikogu kehtestatud korras.
(2) Hoolekogu tiiidab oma iilesandeid PGS ja teistes digusaktides siitestatu alusel.
$ 16.Oppen6ukogu

(1)

Koolil on dppendukogu, mille tilesanne on oma piidevuse piires 6ppe ja

kasvatuse

analiitisimine ja hindamine ning 6ppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.
(2) Oppendukogu liikmeteks on kooli direktor, 6ppealajuhataja, 6petajad, tugispetsialistid ja
teised direktori nimetatud isikud. 6ppen6ukogu tegevusse kaasatakse 6pilasesinduse
esindaja.

(3) 6ppen6ukogu tilesanded

ja

t<i<ikorra

kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

5. peatiikk
ja
vanemate
tiiiitajate
digused ning kohustused
Opilaste,
$ 17- Opilaste 6igused
Opilasel on 6igus:
1) v6tta osa 6ppet66st;

(l)

2) saadaSppekavas etteniihtu omandamiseks tiiiendavalt 6piabi, sealhulgas tugimeetmete
rakendamist PGS ning selle alusel kehtestatud tingimustel ja konas;
3) v6tta osa Sppekavaviilisest tegel-usest, mis on ette nahtud kooli piievakavas;
4) luua koolis iihinguid, klubisid, ringe ja stuudioid ning osaleda nende tocis, arvestades Sigusaktides siitestatut;
5) kasutada kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, 6ppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid 6ppekavaviiliseks tegevuseks kooli direktori kehtestatud korras tasuta;
6) moodustada koolis 6pilasesindus, kes esindab dpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes
teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega, ning osaleda selle toos;
7) osaleda Opilasesindaj ate kaudu koolielu korraldamises ;
8) saada koolist teavet koolikonalduse ja oma 6iguste kohta;
9) teha kooli direktorile ja teistele 6ppe- ja kasvatusalal tdritavatele isikutele ettepanekuid 6ppej a kasvatustegevuse ning 6ppekavaviilise tegevuse kohta;
l0) p66rduda 6ppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidluskiisimuste lahendamiseks kooli juht-

konna, hoolekogu ning vallavalitsuse poole;
11) kasutada muid 6igusi, mis on ette niihtud teistes kooli tegevust reguleerivates digusaktides.
(2) Opilaste 6igusi v6ib piirata vastavalt ,,Alaealise mdjutusvahendite seaduses" siitestatule.
$ 18. Opilaste kohustused
Opilane on kohustatud:
1) osalema 6ppet66s dpilase jaoks koolis ettenlihtud tunniplaani ja 6ppekorralduse kohaselt;
2) tiiitma dpiiilesandeid ning omandama teadmisi ja oskusi oma vdimete kohaselt;
3) tiiitma mdjutusmeetmeid ja kasutama tugimeetmeid;
4) suhtuma kaasinimestesse lugupidavalt j a j iirgima iildtunnustatud moraalinorme;
5) tiiitma kooli kodukorda;
6) hoidma kooli head mainet;
7) jixgima tervislikke eluviise;
8) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
9) tiiitma teisi digusaktidest tulenevaid kohustusi.

$ 19. Esimese 6pilasesinduse valimise ning dpilaskonna poolt dpilasesinduse pdhimiiiiruse
heakskiitmise kord
(1) Direktor konaldab Opilaste teavitamise PGS tulenevast digusest valida 6pilasesindus.
Direktor korraldab esimese dpilasesinduse valimise juhul, kui selleks on soovi avaldanud
1 /1 0 kooli dpilaskonnast.
(2) Esimene dpilasesindus valitakse Spilaskonna Uldkoosolekul. Koosolek on otsustusvdimeline,
kui sellest vdtab osa vtihemalt2l3 dpilaskonnast. Kui dpilaste tildkoosolek ei ole otsustusv6imeline, kutsub direktor kokku uue iildkoosoleku hiljemalt jiirgmisel poolaastal.
(3) Opilasesinduse liikmete arvu otsustab Spilaskonna iildkoosolek lihthiiiilteenamusega.
Opilasesinduse liikmete valimiseks on igal tildkoosolekul osalejal 6pilasesinduse liikmete
arvule vastav hiiiilte arv. Opilasesinduse liikmeteks valitakse koosolekul enam hiiiili saanud
6pilased.
(a) Kui esimene 6pilasesindus on valitud, koostab dpilaskond dpilasesinduse pdhimiidruse,
milles neid toetab direktori miiiiratud koolit66taja. Opilasesinduse p6himliiirus ja selle
muudatused kiidetakse heaks dpilaskonna iildkoosolekul, mis on otsustusv6imeline, kui
sellest v6tab osa viihem alt 213 6pilaskonnast. Opilasesinduse pdhimtiflrus kiidetakse heaks

lihthii[lteenamuse ga.
(5) Kdesoleva paragrahvi l6igetes 2 ja 4 siitestatud 6pilaskonna iildkoosoleku kutsub kokku
direktor, kes teavitab 6pilasi koosoleku toimumise ajast ja kohast kooli infotahvlil v6i muul
neile k6ige enam kiittesaadaval viisil viihemalt kaks niidalat ette.
$

20. Vanemate digused ja kohustused

(1) Vanemal on Sigus:

l)

saada koolist teavet oma lapse kohta ning selgitusi 6ppe-

ja kasvatustegel.use kohta;

2) teha koolielu korralduse kohta ettepanekuid;
3) taotleda koolilt v6i lapse elukohajiirgselt valla- v6i linnavalitsuselt oma lapse koolikohustuse
teitmise tagamiseks meetmete rakendamist;
4) otsustada digusaktides siitestatud juhtudel oma lapsele kooli poolt pakutavate tugimeetmete
rakendamise tile;
5) osaleda vanemate koosolekul;
6) kandideerida kooli hoolekogusse;
7) pritirduda 6ppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidluskiisimuste lahendamiseks kooli
juhtkonna, hoolekogu ning vallavalitsuse poole.
(2) Vanem on kohustatud vdimaldama ja soodustama koolikohustuse taitmist, sealhulgas:
l) looma oma koolikohustuslikule lapsele dppimist soodustavad tingimused ja 6ppes osalemise
eeldused;
2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama kooli nende muutumisest;
3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
4) tegema PGS ning selle alusel kehtestatud Oigusaktides siitestatud tingimustel ja korras kooliga
koostodd;
5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool v6i elukohajrirgne valla- vdi linnavalitsus;
6) p66rduma kooli ettepanekul ndustamiskomisjoni poole;
7) taotlema vajaduse korral koolilt ja oma lapse elukohajiirgselt valla- v6i linnavalitsuselt
digusaktides siitestatud koolikohustuse taitmise tagamise meetmete rakendamist.

. T06tajate 6igused ja kohustused
Tcidtajal on 6igus:
1) saada koolilt teavet Sppe- ja torikorralduse reeglite kohta;
2) saada,,Tiiiskasvanute koolituse seaduses" ja koolis siitestatud tingimuste kohaselt erialast ja
pedagoo gilist tiiienduskoolitust;
3 ) tridtada 6i gusaktides s iitestatud n6uetele vastavate s tdritingimustes ;
4) kasutada kooli eesmtirkidest tulenevaks Oppekavaviiliseks tegevuseks kooli ruume,
raamatukogu, 6ppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli direktori kehtestatud
tingimustel ja korras;
5) esitada direktorile ja hoolekogule Oppetegevuse ja tdcikorralduse parendamise ettepanekuid;
6) kasutada muid digusaktides siitestatud t66tajate 6igusi.
(2) Opetajate ja teiste 6ppe- ja kasvatusalal todtavate isikute iilesanne on tagada 6pilaste areng
6ppe- ja kasvatustegevuse abil, mis tugineb tihiselt seatud eesmiirkidele ja kokku lepitud
hindamisp6himstetele. Teiste t66tajate i.ilesanne on tagada kooli hiiireteta tod ja majanduslik
teenindamine.
(3) T<i<itajad on kohustatud liihtuma oma tilesannete taitmisel kooli arengukavas siitestatud
p6him6tetest ja viiiirtustest ning tuginema nii omavahelises suhtluses kui ka suhtluses 6pilaste
ja nende vanematega vastastikusele lugupidamisele, iiksteisemdistmisele ja koostdole.
(4) T<idtajate tiipsemad 6igused, kohustused ja vastutus miiiiratakse kindlaks direktori
kehtestatud t<idkorralduse reeglite, ametijuhendi ja t66lepinguga.
$ 2f

(l)

6. peatiikk
Kooli majandamise ja asjaajamise alused

22. Kooli vara ja eelarve
(l) Kooli vara moodustavad maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar, muu vara ning
eelarvevahendid, mille valdamine, kasutamine ja kiisutamine toimub volikogu poolt
$

kehtestatud korras.

(2) Koolil on oma eelarve, mille kinnitab volikogu.
(3) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest
eradiguslikelt juriidilistelt isikutelt ning annetustest.

riigi- ja

vallaeelarvest, laekumistest

(4)

Kooli eelarve kava projekti kohta annab

arvamuse

kooli

hoolekogu 6igusaktidega

kehtestatud korra kohaselt.
(5) Kooli Sppekava alusel koolis toimuvas 6ppes osalemise eest ei tohi 6pilastelt v6i vanematelt
n6uda kaasrahastamist.

23. Asjaajamine ja aruandlus
(1) Kool juhindub asjaajamises vallavalitsuse poolt kehtestatud asjaajamiskorrast.
(2) Kooli 6ppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide tiiitmisel ja pidamisel
liihtub kool haridus- ja teadusministri mliiirusega kehtestatud kooli 6ppe- ja kasvatustegevuse
alaste kohustuslike dokumentide loetelust, vormidest ja nende taitmise korrast.
(3) Kool annab oma tegevuse kohta aru digusaktidega siitestatud korras ja tiihtaegadel.
$

7.

peatiikk

Rakendussiitted
$ 24. Kooli p6himiiiiruse muutmine
(1) Kooli pdhimtiiiruse kehtestamine, muutmine

ja kehtetuks

tunnistamine toimub volikogu

kehtestatud korras.
(2) Tunnistada kehtetuks Piirsti Vallavolikogu 19.01.2011 miiiirus
pdhimdtiruse kinnitamine".
$ 25.

Miiiiruse jOustumine

Miiiirus j6ustub kolmandal piieval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Hellar Mutle
vallavolikogu esi

nr 28" Heimtali Pdhikooli

