Seletuskiri Tapa Vallavolikogu määruse eelnõu ,,Jäneda Kooli põhimäärus“ juurde
I Sissejuhatus
Jäneda Kooli kehtiv põhimäärus on kinnitatud Tapa Vallavolikogu 13.01.2011 määrusega nr 35
„Jäneda Kooli põhimäärus“. Jäneda Kooli põhimääruse muutmise vajadus tuleneb põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) ning sellega seonduvate määruste ja teiste koolielu
mõjutavate õigusaktide muutumisest.
Eelnõu on ettevalmistanud Jäneda Kooli direktor Ülle Oru, Tapa valla haridusspetsialist Tuuli
Roostfeldt ja jurist Margit Halop.
Eelnõu on enne kooli pidajale esitamist antud arvamuse avaldamiseks Jäneda Kooli hoolekogule
(15.aprill 2021), õppenõukogule (14. aprill 2021) ja õpilasesindusele (26. aprill 2021).
II Eelnõu alused
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus:
-

§ 22 lõike 2 p 34 kuulub vallavolikogu ainupädevusse valla ametiasutuse hallatava asutuse
põhimääruse kinnitamine;
§ 35 lõike 2 alusel hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu kinnitamine ning
muutmine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (PGS):
-

§ 66 lõige 1 sätestab kooli põhimääruse sätted, mida on arvestatud eelnõu struktuuri
ülesehitusel.

Koolieelse lasteasutuse seadus:
-

§ 9 lõige 2 toob välja lasteasutuse põhimääruse sätted, mida on arvestatud eelnõu struktuuri
ülesehitusel.

Tapa valla põhimäärus
-

-

§ 65 lõige 2: valla asutuse nimetus, asutuse tegevuse eesmärgid ja ülesanded, asutuse
moodustamine, tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine sätestatakse vastava asutuse
põhimäärusega. Asutuse põhimääruse kinnitab volikogu, kui seaduse või õigusaktiga ei ole
sätestatud teisiti.
§ 67 lõige 5: Hallatav asutus tegutseb asutuse põhimääruse alusel. Põhimääruse kinnitab
ning otsustab selle muutmise või kehtetuks tunnistamise volikogu. Hallatava asutuse
asutamisel koostab asutuse põhimääruse eelnõu vallavalitsus, kehtestatud põhimääruse
muutmise eelnõu koostab vastava asutuse juht või ametiasutuse vastav osakond.
Põhimääruse või selle muutmise eelnõu peab enne volikogule esitamist heaks kiitma
vallavalitsus ja vallavolikogu vastav alaline komisjon.

III Eelnõu eesmärk ja sisu
Eelnõu eesmärk on kaasajastada Jäneda Kooli põhimäärus ja viia see vastavusse muutunud
seadusandlusega ning koolis toimuvate arengutega. Kehtiv põhimäärus koosneb 10 peatükist ja
41 paragrahvist, eelnõus on 9 peatükki ja 28 paragrahvi. Eelnõus on välja jäetud seadusandluse
dubleerimine ehk teemad, mis on lahti kirjutatud teistes kooli korralduslikes dokumentides (vt.
lisa 1).
Eelnõu ülesehituse aluseks on PGS § 66 lõige 1. Koolil on põhimäärus, milles sätestatakse:
1) kooli nimetus;
2) kooli asukoht ja tegutsemiskohad;
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3) kooli tegutsemise vorm;
4) kooli hoolekogu ja direktori ülesanded;
5) õppe ja kasvatuse korraldus koolis, sealhulgas koolis omandatava hariduse liik ja tase,
õppekeel või õppekeeled, koolis toimuv statsionaarne või mittestatsionaarne õpe või
mõlemad;
6) koolis toimuva õppekavavälise tegevuse korraldamise alused;
7) õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused, sealhulgas esimese õpilasesinduse valimise
kord, ning õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord;
8) koolitöötajate õigused ja kohustused;
9) majandamise ja asjaajamise alused.
Eelnõu on jagatud üheksaks peatükiks.
1. peatükk ,,Üldsätted“
Peatükis esitatakse kooli üldandmed – kooli nimetus, asukoht, tegutsemiskoht, õiguslik seisund,
tegutsemise vorm, teeninduspiirkond, eelarve, pitsat ja sümboolika.
2. peatükk ,,Kooli hoolekogu ja direktori ülesanded ning pädevus“
Peatükis kirjeldatakse kooli tegevuse juhtimist ja pädevust.
Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kes tegutseb PGSi alusel ning moodustatakse ja
töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras. Kooli hoolekogu ülesanne on tegutseda
õppe ja kasvatuse suunamisel, kavandamisel ja jälgimisel ning luua laste ja õpilaste arengut
toetavad paremad tingimused.
Kooli juhib direktor. Peatükis on sätesatud direktori ülesanded, mis tulenevad PGSist ja teistest
õigusaktidest, määratletud on direktori asendamine.
3. peatükk ,,Õppe ja kasvatuse korraldus“
Peatükis kirjeldatakse Jäneda Kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldust: põhiharidus
omandatakse statsionaarses õppes; võimaldatakse lastehoidu ning alushariduse omandamist
alates 1,5 eluaastast. Kooli õppekeel on eesti keel. Õppetöö toimub ,,Koolieelse lasteasutuse
riikliku õppekava“ ja ,,Põhikooli riikliku õppekava“ alusel. Sätestatud on hariduslike
erivajadusega laste ja õpilaste õppe- ja kasvatustöö korraldamine ja tugimeetmete rakendamine,
õppekavaväline tegevus ja kulude katmine.
4. peatükk ,,Laste, õpilaste ning vanemate õigused ja kohustused“
Peatükis kirjeldatakse laste, õpilaste ja vanemate õiguseid ja kohustusi. Sätestatud on esimese
õpilasesinduse valmimise alused ning õpilasesinduse valimise ja põhimääruse heakskiitmise
kord.
5. peatükk ,,Kooli töötajate õigused ja kohustused“
Sätestatud on töötajate peamised õigused ja kohustused. Personali täpsemad ametikohustused,
õigused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingus, ametijuhendis ja töösuhteid reguleerivates
õigusaktides.
6. peatükk ,,Kooli majandamise ja teabehalduse alused“
Peatükis kirjeldatakse kooli tegevuse rahastamist riigi- ja Tapa valla eelarvest vm, teabehalduse
korraldamise põhimõtetest ning kooli tegevuse kohta aruandmist.
7. peatükk ,,Kooli vara, finantstegevus, aruandlus ja järelevalve“
Peatükis sätestatakse Jäneda Kooli vara, finantstegevus ning järelevalve läbi viimine.
8. peatükk ,,Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine“
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Peatükis kirjeldatakse kooli ümberkorraldamist ja tegevuse lõpetamist, mis toimub PGS-i ja
kooli pidaja õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.
9. peatükk ,,Rakendussätted“
Peatükk sätestab Tapa Vallavolikogu 13. jaanuari 2011 määruse nr 35 „Jäneda Kooli
põhimäärus“ kehtetuks tunnistamise ja käesoleva eelnõu jõustumise.
IV Määruse mõju
Eelnõu sätestab raamid Jäneda Kooli töö korraldamiseks ja arenguks ning loob eeldused lastele
lastehoiuks ja alushariduse omandamiseks ja õpilastele põhihariduse omandamiseks.
Eelnõu vastuvõtmisega muudetakse kehtetuks Tapa Vallavolikogu 13. jaanuari 2011 määrus nr
35 „Jäneda Kooli põhimäärus“.
V Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused
Kulutused seoses õigusakti vastuvõtmisega kajastuvad valla eelarves.
Seletuskirja koostas
Ülle Oru
Jäneda Kooli direktor
12.04.2021
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Lisa 1
Ülevaade põhimääruse struktuurilistest muudatustest seoses koolikorralduslike dokumentide sisu
dubleerimise vähendamisega.
Jäneda Kooli põhimäärus
Tapa Vallavolikogu määrus nr. 35
13.01.2011
1. peatükk „Üldsätted“
§1 Kooli nimi
§2 Asukoht ja aadress
§3 Kooli tegutsemise vorm ja haldusala
§4 Teeninduspiirkond
§5 Eelarve, arvelduskonto ja pitsat
§6 Õppekeel
§7 Asjaajamise alused
§8 Kooli sümboolika
2. peatükk „Tegevuse eesmärk ja
ülesanded“
§9 Tegevuse eesmärk
§10 Ülesanded
§11 Arengukava (1)
3. peatükk „Õppe- ja kasvatuskorralduse
alused“
§12 Õppevorm
§13 Struktuur
§14 Õppekava(2)
§15 Õppekavaväline tegevus
§16 Õppekavavälise tegevuse kulude katmine
§17 Õppe- ja kasvatustöö korraldus
§18 Kooli vastuvõtmine ja väljaarvamine(3)
§19 Õppekeskkond
4. peatükk „Laste, õpilaste ja vanemate
õigused ja kohustused“
§ 20 Laste ja vanemate õigused
§ 21 Laste vanemate kohustused
§ 22 Õpilase õigused
§ 23 Õpilase kohustused
§ 24 Õpilaste vanemate õigused ja
kohustused
§ 25 Tunnustamine ning tugi- ja
mõjutusmeetmete rakendamine (4)
5. peatükk „Kooli töötajad“
§ 26 Koolitöötajad
§ 27 Personali koosseisu määramine
§ 28 Konkursi korraldamine ja atesteerimine
§ 29 Personali tööülesanded, õigused,
kohustused ja vastutus
6. peatükk „ Koolielu korraldamine“

Eelnõu aprillis 2021
„Jäneda Kooli põhimäärus“
1. peatükk „Üldsätted“
§1 Põhimääruse reguleerimisala
§2 Kooli nimetus, asukoht ja tegutsemiskoht
§3 Kooli õiguslik seisund
§4 Kooli tegutsemise vorm
§5 Kooli teeninduspiirkond
§ 6 Kooli eelarve, pitsat ja sümboolika

2. peatükk „Kooli hoolekgu ja direktori
ülesanded ning pädevus“
§7 Kooli hoolekogu
§8 Direktor
§9 Direktori asendamine
3. peatükk „Õppe ja kasvatuse korraldus“
§10 Õppe ja kasvatuse korralduse alused
§11 Haridusliku erivajadusega laste ja
õpilaste toetamine
§12 Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus
§13 Õppekavavälise tegevuse korraldus

4. peatükk „Laste, õpilaste ning vanemate
õigused ja kohustused“
§ 14 Laste õigused lasteasutuses
§ 15 Õpilase õigused ja kohustused
§ 16 Vanemate õigused ja kohustused
§ 17 Õpilasesindus
§ 18 Esimese õpilasesinduse valimise kord
§ 19 Õpilasesinduse põhimääruse
heakskiitmise kord
5. peatükk „Kooli töötajate õigused ja
kohustused“
§ 20 Kooli töötajad
§ 21 Kooli töötajate õigused ja kohustused

6. peatükk „Kooli majandamise ja
teabehalduse alused“
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§ 30 Direktor
§ 31 Kooli õppenõukogu
§ 32 Kooli hoolekogu
§ 33 Õpilasesindus
7. peatükk „Kooli sisehindamine“
§ 34 Kooli sisehindamine(5)

8. peatükk „ Vara, finantseerimine,
aruandlus ja järelevalve“
§ 35 Kooli vara
§ 36 Rahalised vahendid ja finantstegevuse
korraldamine
§ 37 Aruandlus
§ 38 Järelevalve
9. peatükk „Ümberkorraldamine,
ümberkujundamine ja tegevuse
lõpetamine“
§ 39 Kooli ümberkorraldamine,
ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine
10. peatükk „Lõpp- ja rakendussätted“
§ 40 Kooli põhimääruse kinnitamine,
muutmine ja täiendamine
§ 41 Rakendussätted

§ 22 Majandamise alused
§ 23 Teabehalduse alused

7. peatükk „Kooli vara, finantstegevus,
aruandlus ja järelevalve“
§ 24 Kooli vara
§ 25 Kooli finantstegevus
§ 26 Aruandlus ja järelevalve
8. peatükk „Kooli ümberkorraldamine ja
tegevuse lõpetamine“
§ 27 Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse
lõpetamine

9. peatükk „Rakendussätted“

§ 28 Rakendussätted

(1) Tegevuse eesmärgid ja ülesanded on Jäneda Kooli arengukavas 2018/19-2022/23.
õppeaastaks
(2) Jäneda Kooli õppekava
(3) Tapa VV määrus nr. 5 13. 03.2019 „Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt
väljaarvamise kord“ ning „Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord Jäneda Koolis“ (KK nr.
1-1-1/28 08.05.2019)
(4) Jäneda Kooli kodukord (KK nr. 1-1-1/42 11.12.2020, V ptk
(5) Jäneda Kooli sisehindamise läbiviimise kord (KK nr. 1-1-1/64 04.11.2016)
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