JO£LAHTM£ VAll_AVALITSUS
MAARUS
J5eliihtme

24. mai 2018 nr 9

Loo Keskkooli pohimaarus

Miiiirus kehtestatakse pohikooli- ja gtimnaasiumiseaduse § 66 15ike 1 ja 2 ning J5eliihtme
Vallavolikogu 11.02.2016 maiiruse nr 71 ,,J5eliihtme valla pohimiiiirus" § 42 15ike 2 alusel.
1. peatilkk

ULDSATTED
§ 1. Maaruse reguleerimisala
Kiiesolev pohimiiiirus siitestab Loo Keskkooli eesmiirgid ja tilesanded, oppe ja kasvatuse
korralduse, oppekavaviilise tegevuse korraldamise alused, opilaste ja vanemate oigused ja
kohustused, hoolekogu ja direktori kohustused, koolitOotajate oigused ja kohustused,
majandamise ja asjaajamise alused.

§ 2. Kooli nimetus
Kooli nimetus on Loo Keskkool (edaspidi kool). Kooli esindustiritustel, trtikistel ja esitlustel
kasutab kool briindinime Loo Kool.

§ 3. Kooli oiguslik seisund ja tegutsemise vorm
(1) Kool on munitsipaalkool. Kooli pidaja on J5eliihtme vald. Kool on J5eliihtme Vallavalitsuse
(edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.
(2) Kooli tegutsemise vorm on pohikool ja gtimnaasium, mis tegutsevad tihe asutusena.
(3) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja J5eliihtme valla oigusaktidest mng
kiiesolevast pohimiiiirusest.

§ 4. Asukoht
(1) Kooli asukoht ja tegutsemiskoht on Loo alevik, J5eliihtme vald, Harju maakond.
(2) Kooli postiaadress on Saha tee 7, Loo alevik, 74201 Harju maakond. E-posti aadress
kool@lookool.ee
(3) Kool kasutab vajadusel oppetOo liibiviimiseks Loo spordihoonet.

2. peatiikk
KOO LI TEGEVUSE EESMARK JA ULESANNE

§ 6. Tegevuse eesmark
Kooli tegevuse eesmargiks on toetada opilase mitmekillgset arengut.

§ 7. Ulesanne
Kooli tilesanne on:
1) luua opilasele eakohane, turvaline, positiivselt mojuv ja arendav oppekeskkond, mis
toetab tema opihuvi ja opioskuste, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat
enesevaljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist;
2) tingimuste ja voimaluste loomine haritud, iseseisva, vastutustundliku, oppimis- ja
koostOovoimelise, loova, oiglase ning kaasinimestesse lugupidavalt suhtuva inimese
kujunemiseks.
3. peatiikk
KOOLI HOOLEKOGU JA DIREKTORI ULESANDED

§ 8. Hoolekogu
(1) Hoolekogu on kooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle tilesanne on kooli opilaste,
opetajate, kooli pidaja, opilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide
tihistegevus oppe j a kasvatuse suunamisel, planeerimisel j a j algimisel ning oppeks j a kasvatuseks
paremate tingimuste loomisel.
(2) Kooli hoolekogu juhindub oma tegevuses pohikooli- ja gtimnaasiumiseadusest, kooli
pohimaarusest ning J5elahtme Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja vallavalitsuse oigusaktidest.
(3) Hoolekogu tOokord on kehtestatud volikogu maarusega, milles on satestatud hoolekogu
koosseis, moodustamise ja tegutsemise kord ning tilesanded.
(4) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

§ 9. Direktor
(1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab oma padevuse piires oppe- ja kasvatustegevuse ja
muude koolis labiviidavate tegevuste, kooli tildseisundi ja arengu ning raha otstarbeka
kasutamise eest.
(2) Direktori vaba ametikoha taitmiseks korraldab vallavalitsus vastavalt kehtestatud korrale
avaliku konkursi.
(3) Kooli direktoriga solmib tOolepingu vallavanem.
(4) Kooli direktorit asendab tema araoleku ajal direktori kaskkirjaga maaratud isik.
(5) Direktor:
1) tagab pohimaaruses ettenahtud tilesannete, samuti volikogu ja vallavalitsuse otsuste ja
korralduste taitmise;
2) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
3) kehtestab kooli oppekava, kodukorra, paevakava, opilastega labiviidava arenguvestluse
korraldamise tingimused ja korra, sisehindamise korra ja sisehindamise aruande ;
4) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ning kasutab kooli eelarvevahendeid pohikooli- ja
gtimnaasiumiseaduse ning kooli pohimaarusega antud volituste ulatuses;
5) juhindudes vallavalitsuse ettekirjutustest, esitab vallavalitsusele kooli eelar~~~r,g:~.kti ,
jalgib ~ooli eelarve taitmist ja esitab vajadusel vallavalitsusele ettep';.B~~!~~l.<i-~ .
muutm1seks;
//.<1 /_
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6) kehtestab kooli palgakorralduse pohimotted, esitades need enne kehte~i~ ' i t ~.@is '0.
andmiseks opetajatele ja hoolekogule ning kooskolastamiseks vallavalit~~s~ e;\ S;"~,~ ~CJ>
7) annab oma padevuse piires kaskkirju;
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8) juhatab ja korraldab 5ppen5ukogu tegevust;
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9) kutsub kokku lastevanemate tildkoosoleku vahemalt tiks kord aastas;
10) valmistab ette kooli vastuvotu tingimuste ja korra eelnou ning esitab selle vallavalitsusele
kinnitamiseks;
11) otsustab opilaste kooli nimekirja arvamise ja valjaarvamise;
12)moodustab pikapaevartihmad, kehtestab pikapaevartihma tOokorralduse ja paevakava
ning otsustab opilaste pikapaevartihma vastuvotmise ja sealt valjaarvamise;
13)korraldab hadaolukorra lahendamise plaani valjatOotamise, kehtestab hadaolukorra plaani
ning korraldab opilaste ja koolitOotajate kaitset hadaolukorras;
14) korraldab tugispetsialistide teenuse rakendamist;
15)kinnitab opilasesinduse pohimaaruse voi esitab kirjalikud pohjendused miks pohimaarust
ei ole voimalik kinnitada;
16)s5lmib, muudab ja lopetab personaliga tOolepingud ja teostab teisi tOoandja oigusi ja
kohustusi vastavuses tOosuhteid reguleerivate oigusaktidega;
17) kehtestab tOokorralduse reeglid;
18) vastutab asjaajamise oigsuse ja dokumentide sailitamise eest;
19)tagab oigusaktidega ettenahtud aruannete koostamise ja esitamise;
20)korraldab kooli saabunud teabenouetele, kirjadele, margukirjadele ja selgitustaotlustele
vastamist j a nende lahendamist;
21) taidab mu id talle seadusest, kaesolevast pohimaarusest j a muudest oigusaktidest
tulenevaid kohustusi.

22) peatilkk
OPPE JA KASVATUSE KORRALDAMINE KOOLIS

§ 10. Hariduse liik ja tase
(1) Koolis omandatava hariduse liik on tildharidus.
(2) Koolis omandatava hariduse tasemed on pohiharidus ja tildkeskharidus.

§ 11. Oppevorm
Koolis toimub statsionaarne ope.

§ 12. Oppekeel
Oppetoo koolis toimub eesti keeles.

§ 13. Oppekava
(1) Kool koostab riiklike oppekavade alusel oma oppekava (edaspidi kooli oppekava).
(2) Kooli oppekava on koolis alusdokument, milles tuuakse valja eelkoige kooli eriparast
liihtuvad valikud riiklike oppekavade raames .
(3) Kooli oppekava kehtestab kooli direktor. Kooli oppekava ja selle muudatused esitatakse
enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, opilasesindusele ja oppenoukogule.

§ 14. Oppe ja kasvatustOo korraldus
(1) Oppeaasta algab 1. septembril ja lopeb 31. augustil. Oppeaasta koosneb oppe- ja
eksamiperioodist ning koolivaheaegadest.
(2) Oppepaevade arv on maaratud pohikooli ja gi.imnaasiumiseadusega ning ko9Ji:Y:a:h~d
toim:ivad haridus- ja teadusministri kehtestatud korras vallavalitsusega kooskolast~{~~-~1.1 ·~"'; ~
(3) Opilase nadala oppekoormus oppeaineti maaratakse kooli oppekavaga.
~·~>'"/. C;.~
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(4) Trimestri voi kursuse jooksul labitavad peamised teemad, vajalikud .._~ · p v
~ d~~
1
hindamise korraldus ja planeeritavad tiritused tehakse pohikooliopila1 t~
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oppeveerandi ning gi.imnaasiumiopilastele kursuse algul.
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(5) 6ppetegevuste ning kooli oppekava toetavate oppekavavaliste tegevuste jarjestus ja ajaline
kestus maaratakse kindlaks kooli paevakavas.
(6) Oppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Oppetund vaheldub vahetunniga. Oppetunni
voib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks oppetundi voib toimuda jiiljest, ilma vahetunnita.
Vahetunni pikkus on vahemalt 10 minutit iga oppetunni kohta.
(7) Kooli kodukorra kehtestab direktor ning see on opilastele ning tOotajatele taitmiseks
kohustuslik.
(8) Kooli kodukord ning selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks
kooli hoolekogule ja opilasesindusele.
(9) Klassi taituvuse tilemine piirnorm pohikooliastmes on 24 opilast. Vallavalitsus voib direktori
ettepanekul ning hoolekogu nousolekul suurendada opilaste arvu tile piirnormi.
Cl O) 6pilaste hin<lamine, jargmisse klassi illeviimine, taiendavale oppetaole ning klassikursust
kordama jatmise tingimused ja kord satestatakse kooli oppekavas. Hindamisest teavitamine
satestatakse kooli kodukorras.
(11) Kool voimaldab pohiharidust omandaval opilasel tasuta kasutada vahemalt kooli
oppekava labimiseks vajalikke oppevahendeid, opikuid, tOoraamatuid, tOovihikuid, ja tOolehti
ning tildkeskharidust omandaval opilasel vahemalt kooli oppekava labimiseks vajalikke opikuid.
(12) Pohikooli ja gilmnaasiumi lopetamine toimub vastavalt kooli oppekavale.
(13) Pohikooli ja gilmnaasiumi lopetanutele valjastatakse pohikooli voi gilmnaasiumi
16putunnistus koos hinnetelehega.
(14) Kooli opilasi tunnustatakse vastavalt kooli tunnustamise korrale.
(15) Direktor moodustab hoolekogu ettepanekul ja vallavalitsuse nousolekul pikapaevarilhmi
pohikooli opilastele oppimisvoimaluste loomiseks ja jarelevalve tagamiseks.
(16) Opilane voetakse pikapaevarilhma vastu ja arvatakse sealt valja direktori otsusega ja
vanema kirjaliku taotluse alusel.
(17) Kool voib teha opilast opetades muudatusi voi kohandusi oppeajas, -sisus, -protsessis ja keskkonnas. Kui muudatuste voi kohandustega kaasneb nadalakoormuse voi oppe intensiivsuse
oluline kasv voi kahanemine vorreldes kooli oppekavaga voi riiklikes oppekavades satestatud
opitulemuste vahendamine voi asendamine, tuleb opilasele koostada riiklikes oppekavades
satestatud korras individuaalne oppekava.

§ 15. Oppekavavalise tegevuse korraldus
(1) Huvitegevus on koolis toimuv voi kooli poolt korraldatud oppekava labimist toetav voi muu
tegevus, mille eesmargiks on voimaldada opilastele huvitegevusi ja ilhisilritusi, et arendada
algatusvoimet ja laiendada silmaringi.
(2) Oppekavavalised tegevused kajastatakse kooli paevakavas ja nende korraldamisel lahtutakse
kooli kodukorrast.
(3) Koolil on oigus korraldada oppekavavaliseid tasulisi tegevusi, nagu ringid, stuudiod,
ilritused jms, kooskolastades tasulised tegevused eelnevalt vallavalitsuse ja hoolekoguga.
(4) Opilasel on oigus kasutada oppekavavalises tegevuses tasuta oma kooli raj atisi, ruume,
raamatukogu, oppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras satestatud korras.
4. peatiikk
KOOLI V ASTUVOTT.
OPILASTE JA VANEMATE OIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 16. Kooli vastuvott

§ 17. Opilase arengu toetamine
(1) Opetajad jalgivad opilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse korral kohandavad
opet opilase vajaduste kohaselt.
(2) Kui opilasel ilmneb vajadus saada tuge, siis teavitatakse sellest vanemat.
(3) Opilasele tagatakse koolis tasuta vahemalt eripedagoogi, logopeedi, pslihholoogi ja
sotsiaalpedagoogi (edaspidi koos tugispetsialistid) teenus. Tugispetsialistide teenuse
rakendamiseks loob voimalused vallavalitsus ning teenuse rakendamist korraldab direktor.
(4) Kui ilmneb opilase andekus, tagatakse talle koolis individuaalse oppekava rakendamine ning
vajaduse korral taiendav juhendamine aineopetajate voi teiste spetsialistide poolt
haridusprogrammide voi haridusasutuste kaudu.
(5) Opilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga koolis vahemalt uks kord oppeaasta
jooksul arenguvestlus, mille pohjal lepitakse kokku edasises oppes ja arengu eesmarkides.
(6) Arenguvestlusel osalevad opilane, klassijuhataja ja piiratud teovoimega opilase puhul vanem
voi last kasvatav isik (edaspidi vanem). Kui kool ei ole saanud koolikohustusliku opilase
vanemaga arenguvestluse aja kokkuleppimiseks kontakti voi vanem ei ole teist korda ilmunud
arenguvestlusele kokkulepitud ajal, teavitab kool sellest opilase elukohajargset vallavalitsust, kes
vajaduse korral rakendab meetmeid lapse oiguste kaitsmiseks . Vajaduse korral ja teovoimelise
opilase nousolekul kaasatakse arenguvestlusesse ka tema vanem.
(7) Arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra kehtestab kooli direktor, esitades selle
enne arvamuse andmiseks oppenoukogule ja hoolekogule.

§ 18. 6pilase oigused
Opilasel on oigus:
1) votta osa oppetOost j a taita opililesandeid;
2) oppida kooli oppekava alusel ja ulatuses ning valida oma huvidele ja voimetele vastavaid
oppeaineid voi kursuseid kooli oppekavas maaratletud piires ja korras;
3) saada oppekavas ettenahtu omandamiseks opetajalt taiendavat pedagoogilist juhendamist
ja konsultatsioone voi oppida individuaalse oppekava jargi vastavalt oma hariduslikele
erivajadustele ja kasutada muid koolis tootavaid tugiteenuseid;
4) votta osa kooli oppekavavalistest tegevustest;
5) saada teavet koolikorralduse, karjaariplaneerimise, temale kohalduva paevakava Ja
opilase oiguste kohta;
6) kasutada kooli inventari, ruume ja rajatisi kooli kodukorras satestatud alustel tasuta;
7) saada teavet trimestri voi kursuse jooksul labitavatest peamistest teemadest, vajalikest
oppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritud liritustest;
8) teha kooli direktorile ettepanekuid oppe- ja kasvatustegevuse ning oppekavavalise
tegevuse kohta;
oma
oiguste
kaitseks
hoolekogu,
vallavalitsuse,
Haridus- Ja
9) poorduda
Teadusministeeriumi voi oiguskaitsega tegelevate organisatsioonide voi isikute poole.

§ 19. Opilase kohustused
Opilane on kohustatud:
1) osalema oppetOos talle kehtiva paevakava alusel;
2) oppima voimetekohaselt, end arendamaja oma teadmisi pidevalt taiendama;
3) taitma kooli kodukorda;
4) osalema arenguvestlusel;
5) suhtuma lugupidavalt opetajatesse Ja kaasopilastesse mng
kaitumisnorme;
6) hoidma kooli head mainetja kasutama kooli vara saastlikult;
7) kasutama talle maaratud tugi- ja mojutusmeetmeid;
8) jargima tervislikke eluviise;
9) taitma teisi talle oigustloovate aktidega pandud kohustusi mng
rikkumise eest.

§ 20. 6pilaskond ja opilasesindus
( 1) Kooli opilased moodustavad opilaskonna.
(2) Opilaskonnal on 5igus valida 5pilasesindus, kes esindab 5pilaskonda 5pilasesinduse
pohimaaruses satestatud padevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste
organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Opilasesindus lahtub oma tegevuses 5pilaste huvidest,
vajadustest, 5igustest ja kohustustest.
(3) Opilasesinduse esindaja kuulub hoolekogu koosseisu.

§ 21. Vanemate oigused
Vanematel on 5igus:
1) olla valitud kooli hoolekogu koosseisu vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale;
2) saada teavet trimestri v5i kursuse jooksul labivatest peamistest teemadest, vajalikest
5ppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest tiritustest trimestri v5i
kursuse alguses;
3) saada teavet oma lapse le kohalduva paevakava kohta;
4) saada teavet oma lapse hinnetest;
5) saada n5ustamist oma lapse kasvatamise ja 5petamise ktisimustes;
6) teha koolielu korralduse kohta ettepanekuid;
7) osaleda vanemate koosolekul;
8) poorduda juhtkonna, hoolekogu voi teiste koolielu tile jarelevalvet teostavate isikute
poole 5petamistja/v5i kasvatamist puudutavate vaidlusktisimuste korral;
9) taotleda opilasele rakendatavaid tugimeetmeid vastavalt seaduses satestatud korrale;
10) otsustada 5igustloovates aktides satestatud juhtudel oma lapsele kooli poolt pakutavate
tugimeetmete rakendamise tile;
ll)taotleda parast valisriigis 5ppimist 5pilase 5pingute jatkamist madalamas voi k5rgemas
klassis.

§ 22. Vanemate kohustused
Vanemad on kohustatud:
1) v5imaldama j a soodustama lapsel koolikohustuse taitmist;
2) looma oma lapsele kodus oppimist soodustavad tingimused ja 5ppes osalemise eeldused;
3) esitama koolile oma kontaktandmedja teavitama nende muutustest;
4) tutvuma koolielu reguleerivate 5igusaktidega ning toimima vastavalt nendele;
5) tegema kooliga koostood;
6) kasutama kooli voi vallavalitsuse poolt pakutud tugimeetmeid;
7) teavitama kooli 5pilase puudumisest kooli kodukorras satestatud korras;
8) poorduma kooli ettepanekul koolivaliste spetsialistide poole;
9) informeerima klassijuhatajat voi hariduslike erivajadustega opilaste koordinaatorit 5pilase
tervisehairetest;
lO)taotlema vajadusel koolilt ja 5pilase elukohajargselt valla- v5i linnavalitsuselt
5igusaktides satestatud koolikohustuse taitmise tagamise meetmete rakendamist.
5. peatiikk
KOOLITOOTAJAD

§ 23. KoolitOotajad

/~~~~'

1 i~~f/;_
~';~~,.~

(1) KoolitOotajad (edaspidi personal) on direktor, 5ppealajuhataja, opetaja
teised 5ppe- ja kasvatusalal tOotavad ning muud tOotajad.
~!...
~it~ ~Cf>
(2) Personali koosseisu kinnitab direktor vallavalitsuse kehtestatud korras.
\ f.I.
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(3) Personaliga solmib tOolepingud direktor.
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(4) Oppealajuhataja, opetajate, tugispetsialistide ning teiste oppe- ja kasvatusalal taotavate
isikute ametikohtade taitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi. Konkursi labiviimise korra
kehtestab kooli hoolekogu direktori ettepanekul.

§ 24. Personali oigused
Personalil on oigus:
1) kuuluda oma ainevaldkonna tOogruppidesse;
2) osaleda kooli arendustegevuses;
3) osaleda tOo- ja/voi erialasel taiendkoolitusel vastavalt koolitusplaanile;
4) saada teavet oppe- ja Wokorralduse reeglite kohta;
5) tOotada oigusaktides satestatud nouetele vastavates tOotingimustes;
6) kasutada kooli eesmarkidest tulenevaks oppekavavaliseks tegevuseks kooli ruume, oppe-,
tehnilisi ja muid vahendeid kooli direktori kehtestatud tingimustel ja korras tasuta;
7) teha direktorile ja hoolekogule oppetegevuse ning tOokorralduse parendamiseks
ettepanekuid.

§ 25. Personali kohustused
(1) Opetajate pohiillesanne on toetada iga opilase arengut ning aidata opilasel kujundada huvi- ja
voimetekohast opiteed. Opetaja ametialane kohustus on arendada oma kutseoskusi ja olla kursis
haridusuuendustega.
(2) Muude tOotajate illesanne on tagada kooli haireteta too ja majanduslik teenindamine.
(3) Personalil on kohustus hoida saladuses talle tOo tottu teatavaks saanud teiste inimeste
perekonna- ja eraelu puudutavaid andmeid ning muud juurdepaasupiiranguga informatsiooni.
(4) Personal on kohustatud lahtuma oma illesannete taitmisel kooli arengukavas satestatud
pohimotetest ja vaa1iustest ning tuginema nii omavahelises suhtluses kui ka suhtluses opilaste ja
nende vanematega vastastikusele lugupidamisele, ilksteisemoistmisele ja koostOole.
(5) Personali tapsemad oigused, kohustused ja vastutus maaratakse kindlaks direktori
kehtestatud tookorralduse reeglite, ametijuhendi, toolepingu ja kaesoleva pohimaarusega.
6. peatilkk
MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

§ 26. Vara
Kooli vara moodustavad koolile vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja
valdamiseks antud maa, hooned, seadmed, inventar ning muu vara. Kooli vara on Joelahtme
valla omand.

§ 27. Vara valdamine, kasutamine ja kasutamine
(1) Kooli vara valdamine, kasutamine ja kasutamine toimub vastavalt Joeliihtme valla ja Eesti
Vabariigi oigusaktidele
(2) Kool hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja oppevahendid, lahtudes koolile
eelarveaastaks ettenahtud vahenditest.

§ 28. Eelarve ja raamatupidamine
(1) Kooli eelarve projekti koostab direktor. Eelarve projektile annab oma arvamuse hooJ~!9 gu.
(2) Direktor e.sitab vallavalitsusele kirjalikult pohjendatud eelarve projekti,-;: ~~~;~~l.~·~ l!a
//.· :?."· _:___™
\~-~
eelarvestrateegiale.
(3) Volikogu votab vastu Joelahtme valla eelarve, mille koosseisus on ko&lf
u •,
~ ~'
investeeringu~. .
.
.
.
;?-, \ (- ~"\.
; }
(4) Raamatup1dam1sarvestust peetakse tsentrahseentult vallavahtsuses.
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§ 29. Rahalised vahendid
(1) Kooli rahalised vahendid moodustuvad eraldistest riigi- ja valla eelarvest, laekumistest
fondidest, sihtasutustelt, annetustest ja kooli pohimaaruses satestatud oppekavavalisest
tegevusest saadud tuludest.
(2) Kool voib vastu votta eraldisi fondidest, sihtasutustelt ja annetusi arilihingutelt,
mittetulunduslihingutelt ja liksikisikutelt. Direktor peab eraldisest ja annetusest teavitama
vallavalitsust ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse raamatupidamises ja
kajastamise eelarve taitmise oigusaktides.

§ 30. Asjaajamine ja aruandlus
(1) Koolis peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja vormid, samuti nende taitmise kord on
kehtestatud haridus- ja teadusministri maarusega.
(2) Kooli asjaajamine toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud asjaajamiskorrale.
(3) Kool esitab aruandeid oma tegevuse kohta oigusaktidega kehtestatud ulatuses, korras ja
tahtaegadel.
(4) Kool koostab sisehindamise aruande vahemalt ilks kord arengukava kehtimise perioodi
jooksul. Aruande kehtestab direktor esitades selle enne arvamuse andmiseks hoolekogule.
(5) Kool koostab sisehindamise tulemusi arvestades arengukava vahemalt kolmeks aastaks
lahtudes valla hariduse arengukavast. Arengukava kinnitab vallavalitsus.

§ 31. Jarelevalve
(1) Teenistuslikku jarelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse oigusparasuse ja otstarbekuse
tile teostab vallavalitsus.
(2) Haldusjarelevalvet kooli oppe- Ja kasvatustegevuse tile teostab Haridus- Ja
T eadusministeeri um.

7. peatiikk
KOOLI UMBERKORRALDAMINE, PIDAMISE ULEANDMINE JA TEGEVUSE
LOPETAMINE

§ 32. Kooli iimberkorraldamine ja tegevuse IOpetamine
(1) Kooli korraldab limber ja kooli tegevuse lopetab volikogu, kuulates enne ara hoolekogu ja
opilasesinduse arvamuse.
(2) Kooli limberkorraldamist, kooli pidamise tile andmist ja kooli tegevuse lopetamist korraldab
vallavalitsus pohikooli- ja glimnaasiumiseaduses satestatud korras.
(3) Kooli limberkorraldamise ja tegevuse lopetamise otsusest tuleb Haridus- Ja
Teadusministeeriumi, kooli, vanemaid, opilasi ja opilaste elukohajargseid valla- vo1
linnavalitsusi teavitada kirjalikku taasesitamist voimaldavas vormis vahemalt viis kuud enne uue
oppeaasta algust.

8. Peatiikk
POHIMAARUSE KEHTESTAMINE JA MUUTMINE

§ 33. Pohimaaruse kehtestamise ja muutmise kord

.

(1) K~o.li ~~him~aruse kehtestab ning m~udab vallavalitsus.
.
./.::::--~--:=-~
(2) Poh1maar~s . Ja s~lle muu~at~sed :s1tatakse enne kehtestam1st arvamuse _r~~trttse-~--s..:JtoeJ\
1
hoolekogule, op1lasesmdusele Ja oppenoukogule.
fJ-J\':::ii~
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§ 34. Maaruse kehtetuks tunnistamine
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Tunnistada kehtetuks Joelahtme Vallavalitsuse 23.03.2017 maarus m 6 ,,Loo Keskkooli
pohimaarus".

Leho Kure
vallasekretar
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