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Paistu Kooli p6himiiiirus

M?i6rus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse $ 6 l6ike 2, $ 35 l6ike 2, p6hikooli-ja
giimnaasiumiseaduse $ 66 ldigete I ja2ningkoolieelse lasteasutuse seaduse g g l6igete 2 ja3,
Viljandi Vallavoliko gu 23. aprilli 2014 mdaruse nr 23 ,,Viljandi valla koolide ja koolieelsete
lasteasutuste p6himii6ruste ja arengukavade kinnitamise kord" alusel.

1. peatiikk
Ur,osArrBo

$ 1. Kooli nimetus
Kooli nimetus on Paistu Kool.

$ 2. Asukoht
Paistu Kool (edaspidi kool vastavas kii6ndes) asub Sultsi ktilas Viljandi vallas Viljandi maakonnas.
Kooli postiaadress on Sultsi ktila, Viljandi vald, 69605, Viljandimaa.

$ 3. Tegutsemise vorm ja haldusala
(l) Kooli tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteaed vastavas kliindes) ja

p6hikool, mis tegutsevad i.ihe asutusena.
(2) Kool on Viljandi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsrzs vastavas kiiiindes) ametiasutuse hallatav

asutus, mille asutamise, iimberkorraldamise ja tegevuse ldpetamise otsustab Viljandi
Vallavolikogu (edaspidi voliko gu vastavas k2iiindes).

(3) Kooli puhul kohaldatakse lasteaia osale koolieelse lasteasutuse seadust (edaspidi KELS) ning
p6hikooli osale p6hikooli-ja giimnaasiumiseadust (edaspidi PG,y).

(4) Kool juhindub oma tegevuses kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, volikogu ja
vallavalitsuse digusaktidest, sealhulgas kiiesolevast p6himlidrusest ning talle laienevad teistest
Eesti Vabariigi Sigusaktidest tulenevad 6igused, kohustused ja vastutus.

(5) Kool todtab volikogu otsuse ja haridus- ja teadusministri antud koolitusloa alusel, mis on antud
6ppe-ja kasvatustegevuse l2ibiviimiseks lasteaias ja p6hikoolis L-3.kooliastmeni.

$ 4. Pitsat ja siimbolid
(l) Koolil on oma nimetusega pitsat.
(2) Kool vdib omada ja kasutada vallavalitsuse poolt koosk6lastatud siimboolikat.

$ 5. Asjaajamise ja Oppekeel
Kooli asjaajamise ja 6ppekeel on eesti keel.



2. peatiikk
STRUKTUUR

$ 6. Riihmad
(l) Kooli direktor (edaspidi direktor vastavas kiiiindes) moodustab KELS alusel vastavalt vajadusele

ja v6imalusele s6ime- ja lasteaiari.ihmad.
(2) S6imeriihmas on pooleteise- kuni kolmeaastased lapsed.
(3) Lasteaiariihmad jagunevad vanuseliselt:
1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse teitmise alustamine on edasi

Itikatud.
(4) Liitrtihma moodustamiseks vdivad ettepaneku teha lapsevanemad v6i eestkostjad (edaspidi

vanem vastavas kiiiindes). Liitriihmas on s6ime- ja lasteaiari.ihmaealised lapsed.

$ 7. Laste arv riihmas
(l) Riihma registreeritud laste arv on jiirgmine:
l) s6imeriihmas kuni l4 last;
2) lasteaiartihmas kuni 20 last;
3) liitrtihmas kuni l8 last.
(2) Kooli hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel 6igus lapse arenguks vajalike tingimuste

olemasolu korral suurendada laste arvu sdimertihmas kuni kahe lapse v6rra, lasteaiariihmas kuni
nelja lapse v6rra ning liitriihmas kuni kahe lapse vdrra. Otsus tehakse iga sdime-, lasteaia- ja
liitrtihma kohta eraldi.

$ 8. Lasteaia teeninduspiirkond
(l) Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitab volikogu.
(2) Laste lasteaeda vastuv6tmine ja sealt viiljaarvamine toimub vallavalitsuse kehtestatud korra

kohaselt.
(3) Vanematele on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on vabu kohti.
(4) Vallavalitsus v6tab k6igepealt lasteaeda vastu lasteaia teeninduspiirkonnas elava lapse,

eelistades vdimaluse korral lapsi, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed k6ivad
samas lasteaias. Pdrast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuv6ttu vdetakse vabade kohtade
olemasolul lasteaeda lapsi viiljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajiirjekorras samas
vallas elavaid lapsi, seej?irel teeninduspiirkonnas t<idtavate vanemate lapsi. Viiljaspool
teeninduspiirkonda elavate laste vastuv6tul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

$ 9. Opitaste arv klassis
(l) Klassi tiiitumuse iilemine piimorm pdhikoolis on24 6pilast. Kui6pe on korraldatud
6pperiihmadena, kohaldatakse ka dpperiihmadele klassi tiiitumuse i.ilemist piirnormi.
(2) Vallavalitsus vdib kehtestada k?iesoleva paragrahvi 16ikes 1 nimetatud piirnormidest viiiksema

klassi tiiitumuse tilemise piirnormi.
(3) Vallavalitsus v6ib direktori ettepanekul ning hoolekogu ndusolekul kehtestada kiiesoleva

paragrahvi l6ikes I nimetatud piirnormist suurema klassi tlitumuse tilemise piirnormi, kuni
26 6pilast. PGS siitestatud piirnormist suuremat piirnormi ei tohi kehtestada Spiabiri.ihmale.
(a) Kui kahe v6i kolme klassiSpilaste arv on pdhikoolis kokku 16 v6i alla selle, v6ib nendest

6pilastest moodustada I i itklassi.



3. peattikk
6ppp JA KASvATUSE KoRRALDUS

$ l0.Kooli tegevuse eesmiirgid ja iilesanded
(l) Kooli tegevuse eesmiirk on vdimaldada koolieast noorematele lastele hoidu, alushariduse
omandamist ja kooliks ettevalmistamist ning p6hikoolis tagada 6ppet<i6 vastavus riiklikus
6ppekavas pdhikoolile esitatavatele n6uetele, arvestades Viljandi valla (edaspidi vald)ja kooli
arengukavas seatud eesmflrke.
(2) Kooli tilesanded on:
l) luua lasteaialapsele/dpilasele v6imalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on
sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda viiiirtustav;
2) hoida ja tugevdada lasteaialapse/6pilase tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kdlbelist,
sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
3) luua turvaline, positiivselt m6juv ja arendav dpikeskkond mis toetab 6pilase dpihuvi ja
6pioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise m6tlemisv6ime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut,
loovat enesevdljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist;
4) v6imaldada 6pilastele p6hihariduse omandamist ja koolikohustuse teitmist ning luua eeldused
6pin gute j iitkam i seks ;

5) luua vdimalused dppekava v[liseks tegevuseks koolijuures.
(3) Koolil on oma iilesannete tiiitmiseks 6igus osaleda vallavalitsuse ndusolekul organisatsioonide,
liitude ja torigruppide (sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses.

$ ll.Oppekava
(l) Kooli 6ppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on kooli 6ppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse

riiklikule 6ppekavale ja p6hikooli riiklikule dppekavale.
(2) Koolis omandatakse pdhiharidust statsionaarses 6ppes.
(3) Vajadusel koostatakse lapsele/6pilasele individuaalne arengukava/6ppekava.
(4) Koolis vdib viia liibi lihtsustatud 6pet.

$ 12. Haridusliku erivajadusega dpilase 6ppe korraldamine
(l) Haridusliku erivajadusega (edaspidi HEn 6pilase 6ppe korraldamisel l[htutakse kaasava 6ppe

p6him6tetest, mille kohaselt iildjuhul 6pib HEV 6pilane kooli tavaklassis.
(2) HEV dpilase 6ppe korraldamise pdhimdtted siitestatakse kooli 6ppekavas.

$ 13. Hariduslike erivajadustega Opilaste riihm
(l) HEV 6pilastele, kellele ei ole vdimalik tagada vajalikke tugiteenuseid tavaklassis, on koolis

moodustatud Spiabiriihm eripedagoogilise v6i logopeedilise abi osutamiseks - riihmatlitumuse
piirnormiga 6 6pilast.

(2) Opiabiriihma 6ppe ja kasvatuse korraldamise alused ning 6pilaste riihma vastuvdtmise v6i
i.ileviimise ning rtihmast viiljaarvamise tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav
minister.

oppnxavlrlilt*f rEGEvus

$ 14. Kooli dppekavaviilise tegevuse korraldamise alused
(l) Oppekavaviiliseks tegevuseks loetakse kiiesoleva p6him[iiruse tiihenduses kooli korraldatud

huvite gevust, tegevust pikapiievari.ihmas, iiritustel j a v[lj asditudel.



(2) Oppekavaviilist tegevust kajastatakse kooli piievakavas ja selle korraldamisel liihtutakse kooli
kodukorrast.

(3) Opilasel on 6igus kasutada dppekavaviilises tegevuses kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, 6ppe-,
spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras siitestatud korras.

(4) 6ppekavavtlises tegevuses osalemine on 6pilastele tasuta.
(5) Kool on i.ihtlasi ki.ilakeskus, mis pakub paikkonna elanikele tegevusv6imaluste laiendamiseks

oma ruume dppetddd hiiirimata.

$ 15. Huvitegevus
(l) Huvitegevus on koolis toimuv v6i kooli korraldatud kooli 6ppekava liibimist toetav v6i muu

6ppekavavdline tegevus.
(2) Huvitegevuses kasutatakse erinevaid 6ppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringid ja stuudiod.

$ 16. Pikapiievariihm
(l) Direktor vdib vallavalitsuse ndusolekul moodustada koolis pikapiievariihmi.
(2) Pikapaevariihmas korraldatava 6ppekavaviilise tegevusena pakutakse 6pilasele jiirelevalvet ning

pedagoogilist juhendamist ja suunamist dppest vaba aja sisustamisel, koduste 6piiilesannete
tlitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel. Hoolekogu ettepanekul on kool koosto6,s
vallavalitsusega kohustatud korraldama pikapiievariihma moodustamise.

(3) PikapAevariihma tddkorralduse ja piievakava kehtestab direktor, miiiirates seal aja koduste
6pii.ilesannete teitmiseks, puhkuseks vabas 6hus ja huvitegevuseks.

(4) Pikapaevariihma tri<i planeerimisel ja korraldamisel liihtutakse hoolekogu ettepanekutest,
6pilaste turvalisuse ja tervisekaitse n6uetest, kooli 6ppe- ja kasvatustegevuse iildistest
eesmiirkidest, pikapdevartihma 6pilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseiirasustest, nende
kodustest tingimustest ning vanemate ja 6pilaste p6hjendatud soovidest, samuti
transpordiv6imalustest.

(5) 6pilane vdetakse pikapiievariihma vastu ja arvatakse sealt viilja direktori otsusega ja vanema
taotluse alusel vdi alaealise m6jutusvahendite seaduses siitestatud juhul alaealiste komisjoni
otsuse alusel.

5. peattikk
LASTE JA VANEMATE oIGUSED NING KOHUSTUSED

$ 17. Opilaste digused
6pilastelon 6igus:
l) omandada tasuta haridust 6ppekava ulatuses;
2) tdita koolikohustust kodu6ppe vormis 6igusaktidega kehtestatud korras;
3) dppida individuaalse 6ppekava jargi 6igusaktidega kehtestatud korras;
4) kasutada Sppekavas etteniihtu omandamiseks tugisi.isteeme 6igusaktidega kehtestatud korras;
5) p66rduda oma 6iguste kaitseks dpetajate, direktori, hoolekogu, elukohajdrgse valla-vdi
linnavalitsuse, riiklike jiirelevalveorganite, lastekaitseametnike vdi -organisatsioonide poole;
6) valida dppeaineid koolis dpetatavate valikainete piires;
7) saada sdidu- ja muid soodustusi ning ainelist abi Vabariigi Valitsuse ja vallavalitsuse poolt
kehtestatud ulatuses ja korras;
8) asutada koolis i.ihinguid, seltse, ringe, mille tegevus pole vastuolus koolija kodu
kasvatustaotlusega ning anda viilja almanahhe ja kooli ajalehte;
9) osaleda koolielu probleemide lahendamises 6pilasiihingute kaudu;
l0) kasutada klassiviilises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, 6ppe- ja spordivahendeid ning muid
vahendeid vastavalt kehtestatud kool i si sekorraeeskirj adele;



I l) saada koolist teavet koolikorralduse ja 6pilaste 6iguste kohta, samuti teavet 6ppimisvdimaluste
kohta;
l2) saada Opetajatelt t[iendavat ainealast juhendamist nende iildt66aja piires;
l3) kasutada teisi digusaktidest tulenevaid digusi.

$ 18. Lasteaia laste 6igused
Lastel on 6igus:
l) vaimselt ja fiitisiliselt tervislikule keskkonnale ja pdevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust
toetavale tegevusele;
2) dpetajate igakiilgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

$ 19. Yanemate digused
(l) Vanematel on 6igus:
l) osaleda kooli tdris ja juhtimises hoolekogu liikmeks valitud vanemate kaudu;
2) kasvatamist ja dpetamist puudutavate vaidluste lahendamiseks pridrduda 6ppen6ukogu,
hoolekogu vdi direktori poole, samuti vallavalitsuse ja riiklike jiirelevalveorganite poole;
3) tuwuda kooli piieva- ja dppekavaga;
4) saada teavet kooli tOOkorralduse kohta;
5) saada ndustamist pedagoogilistes kilsimustes;
6) tuua last lasteaiariihma ja viia sealt ?ira neile sobival ajal, arvestades lasteaiari.ihma piievakava.
(2) Vanemate koosoleku kutsub kokku direktor vdi klassijuhataja (lasteaias 6petaja) vastavalt
vajadusele, kuid mitte viihem kui fiks kord 6ppeaastas. Kui kolmandik klassi dpilaste vanemaid
n6uab, on klassijuhataja kohustatud kokku kutsuma selle klassi vanemate koosoleku.
(3) Kasutada teisi 6igusaktidest tulenevaid 6igusi.

$ 20. Opilaste kohustused
6pilased on kohustatud:
l) tiiitma koolikohustust ja kooli kodukorda;
2) osalema 6ppetri6s, 6ppima vdimetekohaselt, end arendama ja oma teadmisi pidevalt tiiiendama;
3) lugupidavalt suhtuma kaasinimestesse, hoidma loodust;
4) kasutama kooli vara heaperemehelikult;
5) t[itma teisi digusaktidest tulenevaid kohustusi.

$ 21. Vanemate kohustused
Vanemad on kohustatud:
l) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja hariduse omandamiseks;
2) kinni pidama lasteaiartihma piievakavast, kodukorrast ning laste tervisekaitse ja tervise
edendamise nduetest;
3) tasuma igakuiselt volikogu poolt kehtestatud osalustasu ja toiduraha vastavalt vallavalitsuse poolt
kehtestatud korrale;
4) informeerima dpetajat v6i direktorit laste puudumajiitimisest;
5) htivitama dpilase poolt koolile tekitatud ainelise kahju vastavalt kehtestatud korrale;
6) osalema 6pi lasega liibivi idaval aren guvestlusel ;

7) tagama lapse koolikohustuse tAitmise;
8) t[itma teisi 6igusaktidest tulenevaid kohustusi.

$ 22. Opilasesindus
(l) Opilastel on 6igus valida 6pilasesindus, kuhu kuuluvad 2.-9. klassi dpilaste esindajad.
(2) Esimese Spilasesinduse valimised korraldab kooli huvijuht.



(3) Opilasesinduse valimised toimuvad siigisel, I 6ppeveerandi jooksul.
(4) Valimisdigus on kdigil 2.-9. klassi dpilastel.
(5) Valimised toimuvad igas klassis eraldi salajase hiiiiletuse teel.
(6) 6pilasesindus liihtub oma tegevuses koolija 6pilasesinduse p6him6[rusest, kokkulepetest kooli

juhtkonna ning Spilasesinduse vahel, Eesti Vabariigi seadusandlusest ja heast tavast.
(f 6pilasesindus koostab oma pOhimiiiiruse, mille kiidab heaks 6pilaskond ja kinnitab kdskkirjaga

direktor.
(8) Opilasesindus esindab 6pilaskonda 6igusaktides siitestatud phdevuse piires.

6. peatiikk
PERSONAL JA JUHTIMINE

$ 23. Kooli tiiiitajad
(1) Kooli t66tajad on Opetajad ja teised t66tajad (edaspidi personal vastavas k[iindes).
(2) Personali kinnitab direktor, tuginedes vastava ala ministri mii?irusega kehtestatud

mi in imumkoossei sule j a arvestades vol iko gu poolt kinn itatud pal gafondi.
(3) Personaliga sdlmib, muudab, peatab ja lOpetab t66lepingud direktor.
(4) Personali tilesanded ja kohustused, 6igused ja vastutus miitiratakse kindlaks kiiesoleva

p6himiiiiruse, t<i6lepingute, ametijuhendite ja t66sisekorraeeskirjadega.
(5) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.
(6) Personal on kohustatud andma teavet direktorile ja vallavalitsuse sotsiaaltoritajale -lapse

ebarahuldavast kasvukeskkonnast v6i kui on selgunud, et laps on kehalise, emotsionaalse v6i
seksuaalse vliiirkohtlemise ohver.

(7) Lasteaia personali td<jkorraldus llhtub p6him6ttest, et kogu ri.ihma tooaja jooksul on 6ppe- ja
kasvatusalal torjtav isik v6i Spetajat abistav tdotaja s6imeriihmas kuni seitsme lapse, liitriihmas
kuni i.iheksa lapse, lasteaiariihmas kuni kiimne lapse kohta.

$ 24. Personali 6igused ja kohustused
(l) Personalil on 6igus:
l) saada koolilt teavet 6ppe- ja todkorralduse reeglite kohta;
2) saada ,,T[iskasvanute koolituse seaduses" ja koolis siitestatud tingimuste kohaselt erialast ja

pedagoogi list tiiienduskoolitust;
3) t<iritada 6igusaktides siitestatud n6uetele vastavates t<i<itingimustes;
4) kasutada kooli eesmiirkidest tulenevaks 6ppekavav[liseks tegevuseks kooli ruume, raamatukogu,
6pp.-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli direktori kehtestatud tingimustel ja korras;
5) esitada direktorile ja hoolekogule dppetegevuse ja t6okorralduse parendamise ettepanekuid;
6) kasutada muid 6igusaktides siitestatud tdotajate digusi.
(2) Opetajate ja teiste 6ppe- ja kasvatusalal tootavate isikute i.ilesanne on tagada 6pilaste areng 6ppe-
ja kasvatustegewse abil, mis tugineb tihiselt seatud eesmiirkidele ja kokku lepitud
hindamisp6himdtetele. Teiste tridtajate iilesanne on tagada kooli hiiireteta t66 ja majanduslik
teenindamine.
(3) T<iiitajad on kohustatud l[htuma oma iilesannete t[itmisel kooli arengukavas s?itestatud

pdhim6tetest ja viiiirtustest ning tuginema nii omavahelises suhtluses kui ka suhtluses 6pilaste ja
nende vanematega vastastikusele lugupidamisele, i.iksteisem6istmisele ja koost<idle.
(4) Tridtajate t[psemad 6igused, kohustused ja vastutus m[iiratakse kindlaks direktori kehtestatud
t<idkorralduse reeglite, ametijuhendi ja t<i6lepinguga.

$ 25. Juhtimine
(l) Kooli juhib direktor.



(2) Direktor tagab koost66s 6ppen6ukogu, hoolekogu ja 6pilasesindusega kooli tulemusliku ja
hiiireteta trici ning kooli arengukava, 6ppekava ja kodukorra teitmise.

(3) Kooli direktor t[idab PGS, KELS ja teiste digusaktide, t66lepingu ja ametijuhendiga talle
pandud iilesandeid.

(4) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ning teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on
seotud tema iilesannete teitmisega.

(5) Direktor vdib moodustada 6ppe- ja kasvatustegevuse ning koolieluga seotud kiisimuste
lahendamiseks n6uandvaid komisjone.

(6) Direktor vastutab oma piidevuse piires kooli tegevuse, kooli tildseisundi, arengu ning
eelarvevahendite ja muu vara diguspiirase kasutamise ja slilimise eest.

(7) Direktor esitab vallavalitsusele viimase n6udmisel kooli tegevust kajastavaid andmeid ja
dokumente.

(8) Direktorit asendab puhkusel vdi t<idliihetuses olemise ajal ning haigestumise korral direktori
miiiiratud ulatuses kooli tOOtaja, kellele see on ametijuhendiga vdi direktori kiiskkirjaga
tilesandeks pandud.

$ 26. Hoolekogu
(l) Kooli hoolekogu moodustatakse ja selle tdcikord kehtestatakse volikogu kehtestatud korras.

(2) Hoolekogu:
1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma

arvamuse;
2) annab arvamuse kooli p6himiiiiruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
3) annab arvamuse kooli dppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas n6usoleku muuta

PGS $-s l5 s[testatud korras dppeainete nimistut;
4) annab ndusoleku suurendada erandjuhul p6hikooli 6pilaste arvu klassis;
5) annab arvamuse kooli vastuvdtu tingimuste ja korra eeln6ule;
6) annab n6usoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
8) kehtestab kooli 6ppealajuhataja, 6petajate, tugispetsialistide ning teiste 6ppe- ja kasvatusalal

tdtitavate isikute ametikohtade tditmiseks korraldatava konkursi l6biviimise korra;
9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha tiiitmiseks korraldatava konkursi ldbiviimise korra

kohta;
l0) annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;
I l) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelndu kohta;
l2) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
13) annab arvamuse kooli palgakorralduse pdhim6tete kohta;
l4)annab hinnangu huvitegevuse, pikapiievariihma ja 6pilaskodu vajaduse ja tdokorralduse kohta;
l5) annab arvamuse kooli iimberkorraldamise ja tegevuse l6petamise kohta;
16) taidab teisi seadusega v6i seaduse alusel antud 6igusaktidega talle pandud iilesandeid ning teeb

kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud kiisimuste paremaks lahendamiseks.

$ 27. Oppen6ukogu ja pedagoogiline ndukogu
(l) Soolil on 6ppen6ukogu ja pedagoogiline n6ukogu.
(2) OppenSukogu liikmeteks on direktor, dppealajuhataja, 6petajad, tugispetsialistid ja teised

direktori nimetatud isikud. 6ppen6ukogu tegevusse kaasatakse 6pilasesinduse esindaja.
(3) Oppen6ukogu Ulesandeks on oma piidevuse piires 6ppe ja kasvatuse analtitisimine ja hindamine

ning 6ppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.
(4) Oppendukogu 0lesanded ja tddkorra kehtestab vastava valdkonna minister.



(5) Pedagoogilise ndukogu liikmeteks on direktor, 6ppealajuhataja, lasteaiadpetajad ning teised
6ppe- ja kasvatusalal t<idtavad isikud.

(6) Pedagoogilise nSukogu [ilesanne on lasteaia 6ppe- ja kasvatustegevuse analtiiisimine ja
hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele 6ppe- ja kasvatustegevuse
parandamiseks ettepanekute tegemine.

7. peatiikk
MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

$ 28. Kooli vara ja eelarve
(l) Kooli vara moodustavad ma4 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 riigi- ja vallaeelarvest, Iaekumistest eradiguslikelt

juriidilistelt isikutelt ning annetustest.
(4) Kooli eelarve kava projekti kohta annab arvamuse kooli hoolekogu digusaktidega kehtestatud

korra kohaselt.
(5) Kooli dppekava alusel koolis toimuvas 6ppes osalemise eest ei tohi 6pilastelt v6i vanematelt

n6uda kaasrahastamist.

$ 29. Asjaajamine ja aruandlus
( l ) Kool j uhi ndub asj aaj am i ses val laval itsuse poo lt kehtestatud asj aaj am iskorast.
(2) Kooli 6ppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide tiiitmisel ja pidamisel liihtub

kool haridus- ja teadusministri miiiirusega kehtestatud kooli 6ppe- ja kasvatustegevuse alaste
kohustuslike dokumentide loetelust, vormidest ja nende tAitmise korrast.

(3) Kool annab oma tegevuse kohta aru 6igusaktidega siitestatud korras ja tlhtaegadel.

8. peattikk
RAKENDUSSATTED

$ 30. Pdhimiiiiruse kinnitamine ja muutmine
Kooli p6himiiiiruse kinnitamine ja muutmine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.

$ 31. Meiiruse rakendamine
(1) Miiiirus jdustub kolmandal piieval peale Riigi Teatajas avaldamist v.a miidruse g 8 l6ige 3 punkt
3 ja l6ige 4 ning $ 25 l6ige 7 j6ustuvad 2015. aasta I . septembril.
(2) Tunnistada kehtetuks Paistu Vallavolikogu2l.l2.20l0 miiiirus nr 3l ,,Paistu Koolipdhimiiiirus".

Hellar Mutle
vallavolikogu esimees


