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Neeme Kooli pohimaarus

Maarus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, pohikooli- ja
gtimnaasiumiseaduse § 66 lg 2 ja JOelahtme Vallavolikogu 11.02.2016 maaruse nr 71 ,,JOelahtme
valla pohimaarus" § 42 15ike 2 alusel.
1. peatiikk

ULDSATTED
§ 1. Maaruse reguleerimisala
( 1) Kaesolevas pohimaaruses satestatakse:
1) kooli nimetus;
2) kooli asukoht ja tegutsemiskoht;
3) kooli tegutsemise vorm;
4) kooli hoolekogu ja direktori tilesanded;
5) oppe- ja kasvatuse korraldus koolis;
6) koolis toimuva oppekavavalise tegevuse korraldamise alused;
7) opilaste ja vanemate oigused ja kohustused ;
8) koolitOotajate oigused ja kohustused;
9) majandamise ja asjaajamise alused.
(2) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, pohikooligtimnaasiumiseadusest, kaesolevast pohimaarusest ning muudest oigus- ja haldusaktidest.

§ 2. Kooli nimetus
Kooli nimetus on Neeme Kool (edaspidi Kool).

§ 3. Kooli asukoht ja tegutsemiskoht
(1) Kool asub aadressil Neeme tee 4, Neeme ktila, JOelahtme vald, Harjumaa.
(2) Kooli tegutsemiskohaks on Kooli asukoha aadressil asuvad Kooli hooned ja territoorium.

§ 4. Kooli tegutsemise vorm
(1) Kool on munitsipaalkool. Kooli pidajaks on JOelahtme
Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.
(2) Kooli tegutsemise vorm on pohikool, kus ope toimub I ja II kooliastme

ja

2. peatiikk

KOOLI HOOLEKOGU JA DIREKTORI ULESANDED
§ 5. Hoolekogu
(1) Koolil on hoolekogu, kelle tilesanne on aidata kaasa kooli 5pilaste, 5petajate, kooli pidaja,
opilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide Uhistegevusele 5ppe ja
kasvatuse suunamisel, planeerimisel, jalgimisel ning 5ppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste
loomisele.
(2) Hoolekogu juhindub oma tegevuses p5hikooli- ja gilmnaasiumiseadusest, kooli
p5himaarusest ning Joelahtme Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja J5elahtme
Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) 5igusaktidest.
(3) Hoolekogu Wokord kehtestatakse vallavolikogu maarusega, milles on satestatud hoolekogu
koosseis, moodustamine ja tegutsemise kord ning illesanded.
(4) Hoolekogu koosseis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 6. Direktor
(1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab oma padevuse piires 5ppe- ja kasvatustegevuse ja
muude koolis labiviidavate tegevuste, kooli Uldseisundi ja arengu ning raha otstarbeka
kasutamise eest.
(2) Direktori vaba ametikoha taitmiseks korraldab vallavalitsus vastavalt kehtestatud korrale
avaliku konkursi.
(3) Kooli direktoriga s5lmib WOlepingu vallavanem.
(4) Kooli direktorit asendab tema araoleku ajal direktori kaskkirjaga maaratud isik.
(5) Direktor:
1) tagab pohimaaruses ettenahtud Ulesannete, samuti vallavolikogu ja vallavalitsuse otsuste ja
korralduste taitmise;
2) vastutab kooli arengukava koostamise ja taitmise eest;
3) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ning kasutab kooli eelarvevahendeid kaesoleva
pohimaarusega antud volituste ulatuses;
4) juhindudes vallavalitsuse ettekirjutustest, esitab vallavalitsusele kooli eelarve projekti, jalgib
kooli eelarve taitmist ja esitab vajadusel vallavalitsusele ettepanekuid eelarve muutmiseks;
5) kehtestab kooli palgakorralduse p5him5tted, esitades need enne kehtestamist arvamuse
andmiseks 5petajatele ja hoolekogule ning koosk5lastamiseks vallavalitsusele;
6) annab oma padevuse piires kaskkirju;
7) juhatab ja korraldab 5ppen5ukogu tegevust;
8) kutsub kokku lastevanemate tildkoosoleku vahmalt ilks kord 5ppeaastas;
9) valmistab ette kooli vastuv5tu tingimused ja korra eeln5u ning esitab selle arvamuse
andmiseks kooli hoolekogule ja vallavalitsusele kinnitamiseks;
10) otsustab 5pilaste kooli nimekirja arvamise ja sealt valjaarvamise;
11) kehtestab kooli pikapaevartihma Wokorralduse ja paevakava nmg otsustab 5pilaste
pikapaevarilhma vastuv5tmise ja sealt valjaarvamise;
12) korraldab hadaolukorra lahendamise plaani valj atOotamise, kehtestab hadaolukorra plaani
ning korraldab 5pilaste ja koolitOotajate kaitset hadaolukorras;
13) korraldab tugispetsialistide teen use rakendamist;
14) kinnitab 5pilasesinduse pohimaaruse v5i esitab kirjalikud p5hjendused miks p5himaarust ei
ole v5imalik kinnitada;
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3. peatiikk
OPPE JA KASV ATUSE KOORALDUS KOO LIS

§ 7. Hariduse liik ja tase
(1) Kool on tildharidusasutus.
(2) Koolis on voimalik omandada haridus pohihariduse I ja II kooliastme tasemel.

§ 8. Oppekeeled
Kooli 5ppekeeleks on eesti keel.

§ 9. Oppevorm
Koolis toimub ope statsionaarses 5ppevormis.

§ 10. Oppekava
(1) Kool kostab riiklike 5ppekavade alusel oma 5ppekava (edaspidi kooli 5ppekava).
(2) Kooli 5ppekava on kooli alusdokument, milles tuuakse valja eelk5ige kooli eriparast .
lahtuvad valikud riiklike 5ppekavade raames.
(3) Kooli 5ppekava kehtestab kooli direktor. Kooli 5ppekavaja selle muudatused esitatakse enne
kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, 5pilasesindusele ja 5ppen5ukogule.

§ 11. Oppe ja kasvatustOo korraldus
(1) Oppeaasta algab 1. septembril ja 15peb 31. augustil. Oppeaasta koosneb 5ppeperioodist ja
koolivaheaegadest.
(2) Oppepaevade arv on maaratud p5hikooli ja gilmnaasiumiseadusega ning koolivaheajad
toimuvad haridus- ja teadusministri kehtestatud korras vallavalitsusega koosk5lastatult.
(3) Oppeperioodi jooksul labitavad peamised teemad, vajalikud 5ppevahendid, hindamise
korraldus ja planeeritavad uritused tehakse 5pilastele teatavaks poolaasta alguses.
(4) Oppetegevuste ning kooli 5ppekava toetavate 5ppekavavaliste tegevuste jarjestus ja ajaline
kestus maaratakse kindlaks kooli paevakavas.
(5) Kooli kodukorra kehtestab direktor ning see on 5pilastele ning tOotajatele taitmiseks
kohustuslik.
( 6) Kooli kodukord ning selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks
kooli hoolekogule ja 5pilasesindusele.
(7) Opilaste hindamine, jargmisse klassi tileviimine, taiendavale 5ppet0ole ning klassikursust
kordama jatmise tingimused ja kord satestatakse kooli 5ppekavas. Hindamisest teavitamine
satestatakse kooli kodukorras.
(8) Kool voimaldab p5hiharidust omandaval 5pilasel tasuta kasutada vahemalt kooli 5ppekava
labimiseks vajalikke 5ppevahendeid.
(9) Kooli 5pilasi tunnustatakse vastavalt kooli tunnustamise korrale.
(10) Direktor moodustab hoolekogu ettepanekul ja vallavalitsuse n5usolekul pikapaevarilhma
5pilastele 5ppimisv5imaluste loomiseks ja jarelevalve tagamiseks nmg koolieelikute
ettevalmistusrilhma alushariduse taiendamise v5imaldamiseks.

erivajadusega 5pilase 5ppe korraldamise p5him5tted
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(3) Direktor maarab haridusliku erivajadusega opilase oppe koordineerija
Koordineerija tilesanne on haridusliku erivajadusega opilase oppe ja arengu
vajaliku koostOo korraldamine tugispetsialistide, andekate opilaste juhendajate
vahel.
(4) Hariduslike erivajadustega opilastele oppe paremaks korraldamiseks voib koolis
jargmisi rtihmi ja klasse:
1) opiabirtihmi opilastele eripedagoogilise voi logopeedilise abi osutamiseks;
2) klasse kaitumisprobleemidega opilastele;
3) klasse opiraskustega opilastele;
4) klasse kasvatusraskustega opilastele.

kaskkirjaga.
toetamiseks
ja opetajate
moodustada

§ 13. Oppekavavalise tegevuse korraldamise alused
(1) Koolis korraldatava tegevuse puhul, mis ei ole kooli oppekava osa (oppekavavaline tegevus)
voib kulude katmine toimuda oppekavavalises tegevuses osalejate kaasrahastamisel.
(2) Koolis korraldavate oppekavavaliste tegevuste kulude osaliseks voi taielikuks katmiseks
kehtestab kooli direktor kaskkirjaga osalustasu, kooskolastades oma tegevuse kooli hoolekogu ja
vallavalitsusega.
(3) Oppekavavalises tegevuses osalejate kaasrahastamisest laekuvad summad kantakse kooli
eelarvesse.
(4) Koo lil on oigus saada renditulu, eriteenuste (printimine, kopeerimine jms) pakkumisest ja
heategevusuritustest saadavat tulu.

4. peatilkk
OPILASTE JA VANEMATE OIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 14. Opilaste ja vanemate oigused ja kohustused seoses koolikohustusega ning opilase
arengu toetamisega
(1) Opilasel on oigus ja kohustus osaleda kooli paevakavas voi individuaalses oppekavas
ettenahtud oppes, taita opitilesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma voimete kohaselt.
(2) Opilasel on oigus kasutada oppekavavalises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume,
raamatukogu, oppe- ja spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras satestatud korras.
(3) Vanem on kohustatud voimaldamaja soodustama koolikohustuse taitmist, sealhulgas:
1) looma koolikohustuslikule opilasele kodus oppimist soodustavad tingimused ja oppes
osalemise eeldused;
2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
4) tegema koostOod kooliga kaesolevas pohimaaruses ja selle alusel kehtestatud oigusaktides
satestatud tingimustel ja korras;
5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool voi elukohajargne omavalitsus;
6) poorduma kooli ettepanekul noustamiskomisjoni poole;
7) taotlema vajaduse korral koolilt ja vallavalitsuselt oigusaktides satestatud koolikohustuse
taitmise tagamise meetmete rakendamist.
(4) Opilasel ja vanemal on oigus arenguvestlusele, mis korraldatakse koolis vahemalt ilks kord
oppeaasta jooksul ning mille pohjal lepitakse kokku edasises oppes ja arengu eesmarkides.
Opilasele ja opilasele vanemale on arenguvestlusel osalemine kohustuslik.
(5) 6pilasel on oigus tunnustusele opingute jooksul kooli kodukorras satestatud korras.

§ 15. Opilaste ja vanemate oigused ja kohustused seoses teavitamisega
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elektrooniliselt, teavitab kool opilast ja vanemat opilase hinnetest paberil vormistatud
klassitunnistuse kaudu.
(3) Koigile vanematele antakse vahemalt ilks kord aastas voimalus osaleda vanemate
koosolekul.
(4) Vanemal on oigus vahemalt ilks kord oppeveerandi jooksul teabele, kus kool teeb
kokkuvotte opilase puudumiste kohta.
(5) Vanem teavitab hiljemalt oppest puudumise esimesel oppepaeval kooli opilase puudumisest
ja selle pohjustest. Oppest puudumine on lubatud ilksnes pohikooli- ja gilmnaasiumiseaduses
satestatud tingimustel ja korras.
(6) Kui koolitOotajal on tekkinud pohjendatud kahtlusi, et opilase puudumise pohjendamisel on
esitatud ebaoigeid andmeid, on vanemal kohustus anda taiendavaid selgitusi.

§ 16. 6pilaskonna poolt opilasesinduse pohimaaruse heakskiitmise kord
(1) Kooli opilased moodustavad opilaskonna.
(2) 6pilaskonnal on oigus valida opilasesindus, kes esindab opilaskonda opilasesinduse
pohimaiiruses siitestatud padevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste
organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Opilasesindus lahtub oma tegevuses opilaste huvidest,
vajadustest, oigustest ja kohustustest.
(3) 6pilasesinduse moodustamise kord, opilasesinduse oigused, kohustused ja vastutus ning
tOokord satestatakse opilasesinduse pohimaaruses.
(4) Opilasesinduse pohimaaruse koostab opilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostOod
direktori voi direktori maaratud koolitOotajatega.
(5) 6pilasesinduse pohimaarus kiidetakse beaks opilaste tildkoosolekul kui selle poolt haaletab
tile poole illdkoosolekul osalevatest opilastest.
(6) Opilasesindus esitab opilasesinduse pohimaaruse kinnitamiseks direktorile. Direktor kinnitab
opilasesinduse pohimiiiiruse 30 piieva jooksul pohimaaruse kattesaamisest arvates voi jatab selle
kinnitamata kui pohimiiiirus ei vasta seadustele, seaduse alusel antud oigusaktidele ja
rahvusvaheliselt tunnustatud demokrnatlikele p5him5tetele, pohjendades oma otsust ki1jalikult.

5. peatiikk
KOOLITOOTAJATE OIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 17. KoolitOotajate oigused ja kohustused
(1) Koolitaotajad on opetajad ja teised tOotajad (edaspidi personal). Kooli opetajad on direktor,
oppealajuhataja, opetajad ning teised oppe ja kasvatuse alal tOotavad isikud.
(2) Personali taotilesanded ja kohustused, oigused ja vastutus maaratakse kindlaks kooli
direktori poolt kehtestatud tOokorralduse reeglite, tOolepingu ja ametijuhendiga ning kaesoleva
pohimaarusega.
(3) Personali koosseisu kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul.
(4) Opetajate, valja arvatud direktori, ametikohtade taitmiseks korraldab direktor avaliku
konkursi. Konkursi labiviimise korra kehtestab kooli hoolekogu direktori ettepanekul.
(5) Personalil on kohustus hoida saladuses talle tao tottu teatavaks saanud
juurdepaasupiiranguga informatsiooni ning teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavaid
andmeid.
(6) Kooli taotaja vastutab tema poolt koostatud, esitatud ja valjastatud informatsiooni oigsuse

~;r·Opetajal on oigus:
1) kuuluda oma ainevaldkonna tOogruppidesse;
2)
3)
4)
5)
(8)
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1) teha tulemuslikku 5ppe- ja kasvatustOod, lahtudes kooli 5ppekavast, kohusetundest ja
stidametunnistusest;
2) kasutada saastlikult ja heaperemehelikult kooli vara;
3) anda teavet valla lastekaitse tOotajale, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on
ebarahuldav voi kui laps on kehalise, emotsionaalse voi seksuaalse vaarkohtlemise ohver.

6. peatiikk
MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

§ 18. Majandamise alused
(1) Kooli vara rnoodustavad koolile kooli pidaja poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja
valdamiseks antud rnaa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara. Kooli vara on
J5elahtme valla ornand.
(2) Kooli vara valitsemine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.
(3) Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsus.
(4) Direktor peab teavitama vallavalitsust koigist kooli tuludest peale riigi- ja vallaeelarve
eraldiste, sh laekumistest eraoiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning kooli
5ppekavavalisest tegevusest saadud tuludest, ning tagama nimetatud vahendite arvestuse
raamatupidamises.

§ 19. Asjaajamise alused
(1) Asjaajamine koolis toimub kooli direktori poolt kehtestatud asjaajamiskorra alusel.
(2) Kool avalikustab kooli 5ppekava, pohimaaruse, arengukava ja kodukorra oma veebilehel ja
loob koolis voimalused nendega tutvumiseks paberil.
(3) Kooli 5ppe- ja kasvatusalaseid kohustuslikke dokurnente peetakse paberil voi
elektrooniliselt.
(4) Kool koostab sisehindamise aruande vahemalt tiks kord arengukava perioodi jooksul.
Aruandes tuuakse valja kooli tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad, millest lahtuvalt
koostatakse kooli arengukava tegevuskava. Sisehindamise aruande kehtestab kooli direktor,
esitades selle enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja vallavalitsusele. Kooli
sisehindamise korra kehtestab direktor.
(5) Kooli ja1jepideva arengu tagamiseks koostatakse kooli arengukava tahtajaga vahemalt
kolmeks aastaks. Arengukava koostamisel arvestatakse sisehindamise aruandes margitud kooli
tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega. Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne
kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, 5pilasesindusele ja 5ppen5ukogule. Kooli
arengukava kinnitab vallavalitsus.
(6) Teenistuslikku jarelvalvet Kooli tegevuse tile teostab Kooli pidaja.

7. peatiikk
KOOLI UMBERKORRALDAMINE, PIDAMISE ULEANDMINE JA TEGEVUSE
LO PET AMINE

§ 20. Kooli iimberkorraldamine ja tegevuse lOpetamine
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8. peatiikk
RIIKLIKJARELEVALVE

§ 21. Riiklik jarelevalve
(1) Riiklikku jarelevalvet kooli 5ppe- ja kasvatustegevuse tile teostab Haridus- ja
Teadusministeerium v5i haridus- ja teadusministri tilesandel Harju maavanem.
(2) Riiklikku jarelevalvet 5pilasele koolitervishoiuteenuse osutamise tile teostab Terviseamet.
(3) Teenistuslikku jarelvalvet kooli ja kooli direktori tegevuse 5igusparasuse ja otstarbekuse tile
teostab vallavalitsus.

9. peatiikk
POHIMAARUSE KEHTESTAMINE JA MUUTMINE

§ 22. Pohimaaruse kehtestamine ja muutmine
Kooli pohimaaruse kinnitab vallavalitsus. Pohimaarus ja selle muudatused esitatakse enne
kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, 5pilasesindusele ja 5ppen5ukogule.

Leho Kure
val lasekretar
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