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Laulasmaa Kooli pdhimf, ilrus

Mtitirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse g 22 l6ike 1, p6hikooli- ja
gtimnaasiumiseaduse $ 66 l6ike 2,Keila valla p6himd6ruse $ 33 l6ike 3 punkti 22 rung Keila
Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni 23.05.2017.a. ja 13.06.2017.a
ettepanekutele ning arvestades Laulasmaa kooli, Lehola kooli, Klooga kooli hoolekogude
ettepanekuid

.. 1. peattikk
ULDSATTED

$ 1. Nimetus
Kooli nimi on Laulasmaa Kool (edaspidi Kool).

$ 2. Oiguslik seisund ja tegutsemise vorm
(l) Kool on Keila Vallavalitsuse hallatav asutus.
(2) Kooli tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteasutus) ja p6hikool, mis
tegutsevad tihe asufusena.
(3) Koolis toimub statsionaarne 6pe.
(4) Kool juhindub oma tegevuses kiesolevast pdhimtiiirusest ning Eesti Vabariigi ja Keila
valla 6igusaktidest

$ 3. Asukoht ja tegevuskoht
(l) Kooli juriidiline ja postiaadress on: Kloogaranna tee 20, Laulasmaa ktila, postiindeks

76702, Keila vald, Harju maakond.
(2) Laulasmaa Kool tegutseb kuues majas:

1. Laulasmaa koolimajas: Kloogarannatee20, Laulasmaa knlar76702 Keila vald
2. Klooga koolimajas: Aedlinna tee 5, Klooga alevik, 76703 Keila vald
3. Lehola koolimajas: Oriskiila tee20, Lehola kila,76612 Keila vald
4. Karjaktila lasteaias: Keila tee 7, Karjakiila alevik, 76603 Keila vald
5. Klooga lasteaias: Maeru 4, Klooga alevik, 76703 Keila vald
6. Tarekese lasteaias: Side tee l, Laulasmaa kiila, 76702 Keila vald

(3) Kooli teeninduspiirkond on Keila valla haldusterritoorium.

$ 4. Pitsat ja stimboolika
(1) Koolil on oma nimega pitsat ja stimboolika.
(2) Kooli koolimajad ja lasteaiad vdivad kasutada Kooli stimboolika k6rval oma
stimboolikat.
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$ 5. Asjaajamise keel ja dppekeel
(1) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.
(2) Kooli 6ppekeel on eesti keel. Kooli Klooga koolimaja dppekeel on eesti ja vene keel

$ 6. Kooli tegevuse eesmflrk ja iilesanded
(1) Kooli tegevuse eesmdrk on:

1) luua Opilastele/lastele tingimused heatasemelise alushariduse ja tildhariduse
omandamiseks, mis toetab nende kujunemist pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on
suuteline elama vtitirikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja
loodust, tegutsema loovalt ning kandma kodanikuvastutust;

2) pakkuda 6pilaste arengut toetavat ja turvalist Opikeskkonda;
3) arendada ttiiskasvanute ja lastevahelisi positiivseid suhteid;
4) arendada lastes soovi loovaks tegutsemiseks;
5) koost66 j titkamine paikkonna kultuurikeskusena;

(2) Kooli ilesanded on:
1) luua tingimused Spilaste huvide ja annete vdljaarenemiseks, edukaks esinemiseks
ainealastel konkurssidel;
2) luua tingimused Opilaste kultuuri- ja sporditegevuseks;
3) luua kaasaegse sisustuse ja dpivaraga keskkond, mis toetab dppekava tiiitmist ning
heade 6pitulernuste saavutamist;
4) kujundada sotsiaalne keskkond, mis v6drtustab inimesi, nendevahelist koost66d ja
hiiid suhteid;
5) vii[rtustada ja edasi arendada eesti rahvust ja kultuuri;
6) luua t66tajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste
tiiiendamiseks;
7) teha 6ppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koost66d lapsevanematega, teiste
koolide j a muude organisatsioonidega.

2. peattikk
6ppn JA KASvATUSE KoRRALDAMISE ALUSED

$ 7. Hariduse liik ja tase
(1) Koolis omandatakse alusharidus ja p6hiharidus.
(2) Haridustasemed on jiirgmised:

1) alusharidus;
2) p6hiharidus esimesest kuni kolmanda kooliastmeni

$ 8. Kooli 6ppekava
(l) Oppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on Vabariigi Valitsuse kinnitatud alushariduse

riikliku 6ppekava ja pdhikooli riikliku dppekava n6uete jiirgi koostatud lasteaia ja
p6hikooli dppekava.

(2) Kooli 6ppekavad kehtestab Kooli direktor ktskkirjaga. Kooli 6ppekavad ja nende
muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks Kooli hoolekogule,
6pilasesindusele j a dppen6ukogule.

(3) Kooli Oppekava mtiiirab kindlaks:
1) 6ppe-ja kasvatustegevuse eesmiirgid;



2) Sppe- ja kasvatuskorralduse p6him6tted;
3) 6ppe- ja kasvatustegeluse sisu, mahu ja selle ajalise korralduse;
4) lapse ja 6pilase arengu hindamise p6him6tted;
5) lapse ja 6pilase arengu eeldatavad tulemused 6ppekava liibimisel;
6) dpilase hindamise korralduse.

(4) Kooli 6ppekava registreeritakse Eesti Hariduse Infostisteemis.

$ 9. 6ppe- ja kasvatuskorraldus
(1) 6ppe - ja kasvatustegevuse korraldus toimub vastavalt Koolis kehtestatud Oppekavale.

(2) Opilasele vdljastatakse Koolis 6ppimise perioodiks dpilaspilet, mille vdljaandmise
korra ja vormi kinnitab haridus- ja teadusminister.

(3) Kool tagab lapse ja Opilase Koolis viibimise ajal tema tervise kaitse ja koostab
tervisekaitse eeskirjade ja -normide kohase pdevakava.

(4) Laste ja Opilaste meditsiinilist teenindamist korraldab Keila Vallavalitsus koostti6s
perearstiga 6igusaktides kehtestatud korras.

(5) Lapse ja 6pilase poolt stitiliselt Koolile tekitatud varalise kahju htivitab Opilane vdi
tema vanemad (eestkostjad) 6igusaktidega sdtestatud alustel ja korras.

$ 10.Oppeaasta
(1) Kooli Sppeaasta kestab l. septembrist jiirgmise aasta 31. augustini.
(2) Oppeaasta koosneb trimestritest j a koolivaheaegadest.

$ 11. Kooli vastuvdtt ja Koolist viiljaarvamine
(1) Laste ja Opilaste miidramine Kooli elukohajiirgsete lasteaia - ja koolimajade jiirgi

toimub vastavalt Keila Vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale.
(2) Kooli vastuv6tu ja Koolist vdljaarvamise korra kehtestab Kooli direktor vastavalt

kehtivatele 6i gusaktidele.
(3) Lapse ja 6pilase arvamise Kooli 6pilaste v6i lasteaia nimekirja vormistab Kooli

direktor kiiskkirj aga.

$ 12. Kooli ldpetamine
Kooli lOpetamine toimub pdhikooli- ja giimnaasiumiseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse,

alushariduse ning p6hikooli ja gtimnaasiumi riiklikus 6ppekavas sdtestatu kohaselt.

$ 13. Oppekavavf,line tegevus
(1) Opilaste arendamiseks ja Oppekava l?ibimise toetamiseks ning tiiiendamiseks

korraldatakse Koolis huviringide tood ning muud tegevust, mis ei ole 6ppekava osa.

(2) Kooli k6ikide koolimajade raamatukogude tilesandeid tdidavad valla
rahvaraamatukogud.

(3) Opilasele on 6ppekavavdline tegevuses Kooli rajatiste, ruumide, 6ppe-, spordi,
tehniliste ja muude vahendite kasutamine tasuta.

(4) P6hiharidust omandavatele dpilastele v6ib Kooli direktor vallavalitsuse n6usolekul
moodustada pikapdevartihmi. Seaduses sdtestatud suurema r0hma thitumuse tilemise
piirnormi kehtestab kooli direktori ettepanekul ja hoolekogu nOusolekul vallavalitsus.

(5) Kooli direktor v6ib vallavalitsuse n6usolekul vajadusel moodustada kooliks
ettevalmistumise rtihmi kuue- kuni seitsmeaastastele lastele.

(6) 6ppekavaviiline tegevus sdtestatakse Kooli pdevakavas, mille kinnitab Kooli direktor.
Pdevakava koostatakse dppeaasta kohta. Selles sdtestatakse dppetegevuste ning Kooli



6ppekava toetavate 6ppekavaviliste tegevuste, nagu pikapiievariihmas ja ringides
korraldatavate tegevuste jiirjestus ja ajaline kestus.

$ la. Oppekavavf,lise tegevuse kulude katmine
(1) Oppekavaviilise tegevuse kulude katmisel toimub kaasrahastamine osalejate poolt

kdesolevas pShimiiiiruses sdtestatud tingimustel j a korras.
(2) Kool v6ib 6ppekavaviilise tegevuse kulude katmiseks ktisida kaasrahastamist eelk6ige

jiirgmistel juhtudel:
1) huviringi juhendaja tri6 tasustamine;
2) huvitegevuses kasutatavad vahendid ja materjalid;
3) 6ppeekskursioonid jms;
4) osaleja Oppekavaviilise tegevusega seotud muud otsesed kulud, eelk6ige
tiiiskasvanute koolitus, Kooli kasutuses olevate esemete tiiirimine ja rentimine,
vdistluste ja kontsertide korraldamine, jms.

(3) Osaleja poolt tasumisele kuuluva summa ja tasumise tingimused kinnitab kooli
direktor.

3. peatiikk
LASTE,6P[,q.STE JA VANEMATE 6TCUSNO NING KOHUSTUSED

$ 15. Lasteaia laste Oigused
Lastel on 6igus vaimselt ja fiiiisiliselt tervislikule keskkonnale ja piievakavale, eneseusaldust
ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakiilgsele abile ja toetusele
alushariduse omandamisel.

$ 16. 6pitaste digused ja kohustused
(l) Opilasel on 6igus:

l) v6tta osa 6ppeto6st;
2) 6ppida oma huvidele ja vdimetele vastavalt ;

3) saada dppekavas ettendhtu omandamiseks Sigusaktidega sitestatud tingimustel ja
korras tiiiendavat abi Opetajalt;
4) luua Koolis tihinguid, klubisid, stuudioid, ringe ning osaleda nende ttitis
arvestades 6igusaktides sdtestatut;
5) v6tta osa kdigist klassiviilistest 6pilastiritustest, mis on ette niihtud Kooli
ptievakavas;
6) n6ustamisele ja tugimeetmete rakendamisele p6hikooli- ja gtimnaasiumiseaduses
ja selle alusel kehtestatud tingimustel ja korras;
7) teha ettepanekuid Kooli direktorile ja teistele pedagoogidele 6ppe- ja kasvatusttiti
korraldamise osas;
8) moodustada koolis 6pilasesindus, kes esindab 6pilaskonda koolisisestes suhetes;

9) osaleda valitud 6pilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
10) saada Koolist teavet koolikorralduse ja 6pilaste 6iguste kohta.

(2) Opilane on kohustatud:
1) osalema temale Kooli pdevakavas v6i individuaalses 6ppekavas etteniihtud 6ppes;
2) 6ppima v6imetekohaselt, end arendama ja oma teadmisi pidevalt ttiiendama;
3) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse ja jiirgima tildtunnustatud moraalinorme;
4) tiiitma Kooli kodukorda ning kandma vastutust selle rikkumise eest;
5) hoidma Kooli head mainet;
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6) hoidma Kooli kasutuses olevat vara;
7) tiiitma teisi seadustest ja nende alusel antud Oigusaktidest tulenevaid kohustusi.

$ 17. Opilase tunnustamine
Opilase tunnustamiseks rakendatakse tugi- ning mdjutusmeetmeid haridus- ja teadusministri
miidruses ja kooli kodukorras siitestatud alusel ning korras.

$ lS.Opilasesindus
Kooli Spilasesindus tegutseb 6pilasesinduse p6himiidruse alusel, mis annab 6iguse koosk6las
seadusega iseseisvalt otsustada ja korraldada Spilaselu ktisimusi, kihtudes Opilaste huvidest,
vajadustest, 6igustest ja kohustustest.

$ 19. Vanemate digused ja kohustused
(1) Vanemate Oigused ja kohustused tulenevad koolieelse lasteasutuseseadusest,

. p6hikooli- ja gtimnaasiumiseadusest, kdesolevast p6himiiiirusest, kooli kodukorrast' nirrg teistest kehtivatest igusaktidest.
(2) Vanematel on 6igus:

1) tuua last Kooli lasteasutusse ja viia dra neile sobival ajal lasteasutuse pdevakava
jiirgides;

2) n6uda vajalike tingimuste loomist laste arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa
nende tingimuste kujunemisele;

3) tutvuda Kooli Sppe- ja piievakavaga;
4) saada teavet lasteasutuse too- ja 6ppekorralduse kohta.
5) osaleda Kooli triris ja juhtimises hoolekogu liikmeks valitud vanemate kaudu;
6) poorduda kasvatamist ja 6petamist puudutavate vaidluste lahendamiseks

pedagoogide, direktori, hoolekogu, Keila Vallavalitsuse v6i riiklikku jiirelvalvet
teostava organi poole.

(3) Vanemad on kohustatud:
l) looma lapsele ja 6pilasele soodsad tingimused arenemiseks ning alushariduse ja

pdhihariduse omandamiseks ja 6ppes osalemise eeldused;
2) kinni pidama Kooli t66d reguleerivatest Oigusaktidest (lasteaed-p6hikooli

plevakava, kodukord, pdhimiiiirus jms) ja laste/6pilaste tervisekaitse ning tervise
edendamise n6uetest;

3) kehtestatud ulatuses ja korras tasuma igakuiselt osalustasu ning toitlustustasu
kulu;

4) informeerima dpetajat lapse puuduma jiidmisest ja lahkumisest;
5) esitama Koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
6) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
7) tegema koost66d Kooliga kdesolevas p6himiiiiruses ja koolielu reguleerivate

aktidega sitestatud tingimustel ja korras;
8) p6orduma Kooli ettepanekul ndustamiskomisjoni poole;
9) taotlema vajaduse korral Koolilt ja Opilase elukohajiirgselt vallavalitsuselt

Oigusaktides sdtestatud koolikohustuse taitmise tagamise meetmete rakendamist.

4. peatiikk
KOOLI JUHTIMINE

$ 20. Direktor



(1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab oma pddevuse piires 6ppe- ja kasvatustegevuse
ja muude Koolis liibiviidavate tegevuste, Kooli tildseisundi ja arengu ning rahaliste
vahendite Siguspdrase ja otstarbeka kasutamise eest.

(2) Direktori kinnitab ametisse ja vabastab ametist Keila Vallavalitsus vallavanema
ettepanekul. Direktoriga s6lmib toolepingu ja triidab teisi tooandja 6igusi ja kohustusi
vallavanem v6i tema volitatud ametiisik.

(3) Direktori vaba ametikoha tditmiseks korraldatakse avalik konkurss. Direktori vaba
ametikoha tditmiseks korraldatava konkursi liibiviimise korra kehtestab Keila
Vallavalitsus.

(4) Kooli direktor:
1) korraldab Kooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja kdsutamist, juhib

Kooli 6ppe-, kasvatus- ning majandustegevust ning vastutab nende tulemuslikkuse
eest, vastutab kooli tildseisundi ja arengu, vallavara siiilimise ning
eelarvevahendite diguspdrase ja otstarbeka kasutamise eest Kooli eelarve piires;

2) tegutseb Kooli nimel ja esindab Kooli ilma lisavolitusteta k6igis riigi- ja
omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja flitisiliste
isikutega, v.a juhul, kui riigi v6i valla digusaktid siitestavad teisiti;

3) teeb tehinguid valla nimel pShimiiiiruses sdtestatud iilesannete tditmiseks Koolile
valla eelarves selleks ette ndhtud kulutuste piires ning tagab eelarves kavandatud
tulude tiiitmise ja laekumise;

4) tagab Kooli eelarve projekti koostamise ja selle esitamise koos hoolekogu
arvamusega Keila Vallavalitsusele valla 6igusaktides kehtestatud korras. JAlgib
pidevalt eelarve ttiitmist ja vajaduse korral esitab eelarve muutmise ettepanekuid;

5) vastutab Kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest ning korraldab
arengukava avalikustamise kooli veebilehel;

6) korraldab Kooli kdikide koolimajade ja lasteaedade juhtimist.
7) kehtestab Kooli Oppekavad;
8) kehtestab Kooli piievakavad ja kodukorrad;
9) valmistab ette Kooli vastuv6tu tingimuste ja korra eeln6u ning esitab selle

kehtestamiseks Keila Vallavalitsusele;
10)teeb isiku 6pilaste nimeki{a arvamise ja 6pilase Koolist viiljaarvamise otsuseid;
ll)teeb Keila Vallavalitsusele ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul

p6hikooli dpilaste arvu klassis;
1 2) korraldab tugispetsialistide teenuse rakendamist;
l3)kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra, esitades selle enne

aryamuse andmis eks 6ppen6uko gule j a hooleko gule ;

14) moodustab Spilastele pikapiievartihma ja kehtestab selle tookorralduse ja
pdevakava, teeb otsuse 6pilase pikaptievartihma vastuv6tmise ja sealt
vtiljaarvamise kohta;

l5) kehtestab hidaolukorra lahendamise plaanid, korraldab laste, Opilaste ja
koolit<ititajate kaitse hiidaolukorras;

1 6) miiiirab haridusliku erivaj adusega 6pilaste Sppe koordineerij a;

17) kutsub kokku vanemate koosoleku;
18) kehtestab Kooli sisehindamise korra;
19)vastutab Kooli raamatupidamist korraldava tiksuse toriks vajalike dokumentide ja

informatsiooni Sigeaegse edastamise eest;
20)tagab ametiasutuse otsuste ja tilesannete tiiitmise;
21) s61mib koolitiiotajatega tcicilepingud, kinnitab nende ametijuhendid ja teostab teisi

tdoandj a digusi j a kohustusi vastavuses t<i<isuhteid reguleerivate 6igusaktidega;
22) kehtestab Kooli asj aaj amiskorra j a muud t<irikorraldusdokumendid;

s_



23)tagab riigi ja valla ning lepingutega ette niihtud aruannete koostamise ja esitamise;
24) annab oma piidevuse piires Kooli tegevuse korraldamiseks kiiskkirju ning

kontrollib nende teitmist;
25) korraldab laste ja 6pilaste suhtes kohaldatavate tugimeetmete rakendamise

koolieelse lasteasutuse ja p6hikooli- ja gtimnaasiumiseaduses siitestatud
tingimustel ja korras;

26) kinnitab 6pilasesinduse pdhimiiiiruse;
27) korraldab Kooli saabunud miirgukirjade, selgitustaotluste ja teaben6uete

lahendamist;
28) tiiidab teisi seadusega v6i seaduse alusel antud digusaktidega talle pandud

tilesandeid.
(5) Kooli direktorit asendab vallavanema kiiskki{aga mddratud isik.

$ 21. Hoolekogu:
(1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle tilesanne on Kooli 6pilaste,

6petajate, kooli pidaja, laste ja 6pilaste vanemate ja kooli toetavate organisatsioonide
tihistegevus-, Sppe- ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jtilgimisel ning Oppeks
ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel. Hoolekogu tiiidab talle seadusega ja
nende alusel pandud iilesandeid ning teeb Keila Vallavalitsusele ettepanekuid Kooliga
seotud ktisimuste paremaks lahendamiseks.

(2) Hoolekogu (edaspidi Uldhoolekogu) moodustatakse Kooli koolimajade ja lasteaedade
hooleko gudest (edaspidi Maj a hooleko gu) allj tirgnevalt :

l) Maja hoolekogusse kuuluvad vastavalt Kooli maja spetsiifikast Kooli 6pilaste
vanemate vdi lasteasutuse laste vanemate esindajad, Oppen6ukogu aga samuti
vilistlaste, Opilasomavalitsuse ning Kooli toetava organisatsiooni esindaja;

2) Uldhoolekogu koosseisu kuuluvad Maja hoolekogu esimehed, 6ppen6ukogu, kooli
pidaja, dpilasomavalitsuse ning Kooli toetava organisatsiooni esindaja;

3) Maja hoolekogu valib iga Oppeaasta alguses oma liikmete seast esimehe ja
aseesimehe. Maj ade hoolekogude esimehed kuuluvad Uldhoolekogusse.

4) Kooli koolimajade ja lasteaedade 6petajad valivad 6ppeaasta esimesel
tildkoosolekul Uldhoolekogu koosseisu tihe 6petajate esindaja ja tema
asendusliikme;

5) Kooli Opilasomavalitsus valib oma igaaastasel esimesel koosolekul oma esindaja
Kooli Uldhoolekogusse;

6) Kooli pidaja esindaja nimetatakse Kooli Uldhoolekogusse kooli pidaja stitestatud
korras;

7) Kooli Uldhoolekogusse vilistlaste ja Kooli toetava organisatsioonide esindaja(d)
nimetatakse direktori ettepanekul.

(3) Direktor esitab Majade hoolekogude ja Uldhoolekogu koosseisu Keila Vallavalitsusele
kinnitamiseks kahe kuu jooksul Sppeaasta algusest arvates.

(a) Maja hoolekogu ja Uldhoolekogu volitused l6pevad uue hoolekogu kinnitamisega.
(5) Hoolekogude t<irivorm on koosolek, mis toimub v?ihemalt tiks kord nelja kuu jooksul

hoolekogu esimehe ja/vdi direktori ettepanekul. Hoolekogudel on 6igus saada
direktorilt ja vallavalitsuselt oma t66ks vajalikku informatsiooni

(6) Kooli Uldhoolekogu:
1) kuulab dra direktori aruande 6ppeasutuse 6ppekasvatustegevusest ning

majandamisest;
2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi Oppeasutuse eelarve koostamisel ja

eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;



3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid laste ja 6pilaste soodsa

arengukeskkonna tagami seks ;

4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha tiiitmiseks korraldatud
komisjoni toiis;

5) arutab liibi ja annab ndusoleku lOimitud aine- ja keele6ppe kasutamiseks,
kutsealase eelkoolituse v6i kutse6ppe liibiviimiseks ja piirkondliku eripiira vdi
kooli omapdra arvestamiseks;

6) arutab liibi ja avaldab arvamust Kooli Oppekavade ja selle muudatuste ning
dppekorralduse muudatuste kohta;

7) osaleb Kooli arengukava vtiljatoritamisel, arutab liibi ja avaldab arvamust selle
muudatuste kohta;

8) arutab ltibi ja avaldab arvamust Kooli pOhimiitiruse ja selle muudatuste kohta;
9) arutab liibi ja avaldab arvamust Kooli kodukordade ja nende muudatuste kohta;
10) arutab liibi ja kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide, viilja arvatud direktori,

ametikohtade tditmiseks konkursi liibiviimise korra;
11) arutab liibi ja avaldab aryamust Kooli sisehindamise aruande kohta;
12) avaldab arvamust Spilasega ltibiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja

korra kohta;
13) tugi- ja m6jutusmeetmena arutab 6pilasega tema kiiitumist;
14) nimetab oma esindajad komisjonide ja kogude koosseisu 6igusaktides ette ndhtud

juhtudel;
15)arutab liibi Opilaste turvalisusega seotud riskid 6ppe- ja kasvatustegevuses ning

kavandab meetmed riskide vdltimiseks;
16) osaleb vajadusel kooli hiidaolukorra lahendamise plaani viiljatti<itamisel;
17) teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud ktisimuste paremaks

lahendamiseks.

$ 22. Kooli dppen6ukogu
(1) Koolil on 6ppen6ukogu, kelle tilesanne on kooli 6ppe ja kasvatuse eesmdrkide

kindlaksmiidramine, Kooli toimimise ning edukuse analtitisimine, hindamine ja
juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

(2) 6ppen6ukogu liikmeteks on kooli direktor, 6ppealajuhatajad, dppejuhid, 6petajad,

tugispetsialistid ning direktori poolt nimetatud isikud. 6ppen6ukogu tegevusse
kaasatakse vaj adusel Opilasesinduse poolt miiriratud 6pilaste esindaja.

(3) 6ppen6ukogu tegutseb haridus- ja teadusministri mtiiirusega kehtestatud korras.

5.peatiikk
KOOLI TOOTAJAD

$ 23. Kooli ttititajad
(1) Kooli to<itajad (edaspidi Koolitootajad) on direktor, 6ppealajuhataja, dppejuht,

6petaj ad, tugi spetsi ali stid j a tei sed t<iotaj ad.
(2) Koolito<itajate koosseisu kinnitab Keila Vallavalitsus koosk6lastades otsuse eelnevalt

direktoriga.
(3) Koolitoritajate tootilesanded, 6igused, kohustused ja vastutus mddratakse kdesoleva

p6himdrirusega direktori poolt kehtestatud tookorralduse reeglitega, tootaja
ametijuhendiga, toolepinguga, mis on koosk6las tooseadusandlusega ja pedagoogide
toosuhteid reguleerivate muude 6igusaktidega.



(4) Koolitootajatega s6lmib, muudab ja l6petab toolepingud direktor vastavuses

tiiriseadusandlusega ja muude pedagoogide toosuhteid reguleerivate digusaktidega.
(5) 6petajate ning teiste 6ppe- ja kasvatusalal to<itavate isikute vabade ametikohtade

tditmiseks korraldab direktor konkursi. Konkursi ltibiviimise korra kehtestab Kooli
direktor hooleko gu ettepanekul.

$ 24.Opetajad
(1) Kooli Opetaja on klassiOpetaja ja iihe v6i mitme dppeaine 6petaja.
(2) 6petajate tilesanne on Opilaste dpetamine ja kasvatamine, mis tugineb iihiselt seatud

eesmdrkide ja kokkulepitud hindamisp6him6tete, 6pilaste ja 6petajate vastastikusele
lugupidamisele, teineteisemdistmisele ning koostridke dpilaste kodudega.

(3) 6petajatel on 6igus:
1) saada teavet Kooli Oppekava, pdhimddruse, t<iokorralduse reeglite ja
6ppekorralduseeskirj a kohta;
2) saada erialast ja pedagoogilist tiiiendus6pet tiiiskasvanute koolituse seaduses ja
koolis sdtestatud tingimuste kohaselt;
3) t<iotada tootervishoiu ja tooohutuse seaduses ning selle alusel vastuv6etud
6igusaktides sdtestatud n6uetele vastavates ttititingimustes;
4) kasutada Sppevtiliseks tegevuseks tasuta Kooli ruume, raamatukogu, Sppe-, spordi-,
tehnilisi ja muid vahendeid kooli kehtestatud korras;
5) esitada direktorile ettepanekuid Oppetegevuse ja triokorralduse parendamiseks;

6) kasutada muid 6igusaktides sdtestatud tri<itajate Sigusi.

$ 25. Mittepedagoogiline personal
(1) Mittepedagoogilise personali tilesanne on tagada Kooli hdireteta too ja majanduslik

teenindamine.
(2) Mittepedagoogilisel personalil on 6igus:

1) saada teavet kooli p6him?iiiruse ja tririkorralduse reeglite kohta;
2) saada erialast tiiiendusdpet tdiskasvanute koolituse seaduses ja koolis siitestatud
tingimuste kohaselt;
3) tootada tootervishoiu ja tooohutuse seaduses ning selle alusel vastuv6etud
6igusaktides siitestatud nduetele vastavates ttititingimustes;
4) esitada direktorile ettepanekuid ttiokorralduse parendamiseks;
5) kasutada muid 6igusaktides sdtestatud tciotajate Sigusi.

6. peatiikk
KOOLI VARA, RAHASTAMINE, ASJAAJAMIJNE JA ARUANDLUS

$ 26. Vara ja eelarve
(1) Kool on vallavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on vallavalitsus andnud

oma valitsemisel oleva vara.
(2) Kool kasutab oma valduses olevat vallavara sihtotstarbeliselt oma tilesannete

tiiitmiseks. Kool v6ib oma valduses oleva varaga teha tehinguid tiksnes valla
6igusaktides kehtestatud korras. Kooli valduses oleva vara tile peetakse arvestust
6igusaktides kehtestatud korras.

(3) Kool v6ib sihtasutustelt, iiritihingutelt, mittetulundustihingutelt ja tiksikisikutelt vastu
v6tta eraldisi ja annetusi, mis v6etakse arvele 6igusaktides kehtestatud korras.



Eraldistest ja annetustest peab Kool teavitama Keila Vallavalitsust ning tagarna nende
kasutamise arvestuse.

(4) Kooli eelarve on valla eelarve osa. Kooli kulud kaetakse eelarve alusel.
(5) Koolil on 6igus osutada tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse digusaktides

siitestatud korras.

$ 27. Asjaajamine ja aruandlus
(l) Kooli asjaajamist korraldatakse direktori kehtestatud asjaajamiskona jiirgi.
(2) Kooli 6ppe- ja kasvatusalaseid kohustuslikke dokumente peetakse paberil v6i

elektrooniliselt. Kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide
tiiitmise ja pidamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister miiirusega.

(3) Kooli raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja valla digusaktide
kohaselt. Kool esitab aruandeid riigi ja valla Sigusaktides kehtestatud korras ja
tiihtpiievadeks.

$ 29. Jiirelevalve
(1) Kooli juhtimist ja tegevust kontrollib Keila Vallavolikogu ja Vallavalitsus.
(2) Haldusjiirelevalvet Kooli 6ppe- ja kasvatustegevuse tile teostab Haridus- ja

Teadusministeerium v6i haridus- ja teadusministri volitatud esindaj a.

(3) Teenistuslikku jiirelevalvet kooli tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse tile teostab
vallavalitsus.

7. peattikk
KOOLI TJMBNNTORRALDAMINE JA TEGEYTJSE LOPETAMINE

$ 30. Kooli timberkorraldamine ja tegevuse l6petamine
(1) Kooli korraldab rimber ja Kooli tegewse l6petab vallavolikogu Oigusaktides ette

niihtud korras.
(2) Kooli iimberkorraldamise ja tegevuse lOpetamise otsusest teavitatakse Haridus- ja

Teadusministeeriumi, Harju maavanemat, Kooli, vanemaid, Spilasi ja 6pilaste
elukohajiirgseid valla- v6i linnavalitsusi kirjalikku taasesitamist v6imaldavas vormis
vdhemalt viis kuud enne uue 6ppeaasta algust.

(3) Vallavalitsus tagab tegevuse lOpetanud Kooli Spilastele vOimaluse jiitkata Spinguid
muus koolis.

$ 28. Arengukava
(l) J2irjepideva arengu tagamiseks koostab Kool arengukava, milles mddratakse Kooli

arengu eesmiirgid ja p6hisuunad.
(2) Arengukava ja selle muudatused valmistavad koostri<is ette hoolekogu, dpilasesindus,

6ppen6ukogu ja eksperdid. Arengukava kinnitatakse 6igusaktides kehtestatud korras.
(3) Kooli kodukorrad kehtestab direktor ja see on lastele, 6pilastele, lapsevanematele ja

koolit<iritajatele t[itmiseks kohustuslik.
(4) Kodukonad ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks

hoolekogule j a 6pilasesindusele.

s--



8. peatiikk
RAKENDUSSATTED

$ 31. Rakendussfltted
(1) Tunnistada kehtetuks:

1) Keila Vallavolikogu 17.06.2016 miitirus nr 69 ,,Klooga Kooli pShimtiiiruse
kinnitamine";

2) Keila Vallavolikog.t 17.06.2016. miitirus nr 70 ,,Lehola Kooli pOhimiiiiruse
kinnitamine";

3) Keila Vallavolikoga t7.06.2016 mtiiirus nr 71 ,,Laulasmaa Kooli p6himiiiiruse
kinnitamine";

4) Keila Vallavolikogu 30.01 .2015 mtitirus nr 30. ,,Klooga Lasteaia p6himiiiirus".

(2) Mtitirus jdustub kolmandal pdeva peale Riigi Teatajas avaldamist.
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