
MÄÄRUS

Jüri 10. juuli 2019 nr 21

Kindluse Kooli põhimäärus

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 1 ja 2 ning Rae 
valla põhimääruse § 54 lõike 2 alusel.

1. peatükk

Üldsätted

§ 1. Nimetus 

Kooli nimetus on Kindluse Kool (edaspidi kool).

§ 2. Asukoht ja tegutsemiskoht

(1) Kooli asukoht ja tegutsemiskoht on Rae vald, Harjumaa.
(2) Kooli postiaadress on Reti tee 20, Peetri alevik, Rae vald, 75312 Harjumaa.

§ 3. Kooli tegutsemise vorm ja haldusala

(1) Kool on Rae Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.
(2) Kooli tegutsemise vorm on põhikool.
(3) Koolis omandatava hariduse liik on üldharidus.
(4) Koolis toimub statsionaarne õpe.
(5) Kool  juhindub  oma  tegevuses  riigi  ja  Rae  valla  õigusaktidest,  vallavanema 

käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4. Kooli õppekeel ja asjaajamise keel

(1) Kooli õppekeel on eesti keel.
(2) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.



2. peatükk

Kooli õppe- ja kasvatusetöö korraldus

§ 5. Õppe- ja kasvatustöö korralduse aluse

(1) Õpingute alusdokumentideks on põhikooli riikliku õppekava alusel koostatud kooli  
õppekavad.

(2)  Valikainete  pakkumisel  arvestab  kool  kooli  õppesuundi,  õpilaste,  vanemate, 
õpetajate ja teiste koolitöötajate ettepanekuid ning kooli võimalusi.

§ 6. Haridusliku erivajadustega laste rühmad/klassid

(1)  Koolis  võib  moodustada  ajutiste  ainealaste  õpiraskustega  ja  väljakujunemata 
õpioskustega ning logopeediliste probleemidega õpilaste õpiabirühmi rühmatäitumuse 
piirnormiga 6 õpilast.

(2)  Koolil  on  õigus  vastavalt  vajadusele  ja  koostöös  kooli  pidajaga  moodustada 
hariduslike erivajadustega õpilaste klasse.

§ 7. Õpilase hindamine

(1) Hindamise alused on kirjeldatud riiklikus õppekavas ja hindamise korraldus kooli 
õppekavas.

(2) Õpetaja planeerib oma tööd koostöös teiste õpetajatega lähtuvalt õppijat toetava 
hindamise põhimõttest.

(3) Õpilase hindamise, hindesüsteemi kasutamise, hindamisest teavitamise, täiendavale 
õppele jätmise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise üldised 
tingimused ja kord sätestatakse kooli kodukorras.

§ 8. Kooli raamatukogu

Koolil  on  raamatukogu,  mille  põhiülesanne  on  toetada  trükiste,  audiovisuaalsete  ja 
muude  teabekandjate  hoidmise  ja  kättesaadavaks  tegemise  kaudu  kooli  õppekava 
järgset  õpet,  arendada  õpilaste  iseseisva  õpitöö  ja  teabe  hankimise  oskusi  ning 
lugemishuvi.

3. peatükk

Kooli õppekava väline tegevus

§ 9. Kooli õppekava väline tegevus

(1) Õppekavavälise tegevuse kulude katmine võib toimuda õppekavavälises tegevuses 
osalejate kaasrahastamisel. 



(2)  Õppekavaväliste  tegevuste  loetelu,  kus  toimub  kulude  katmine  õppekavavälises 
tegevuses  osalejate  kaasrahastamisel  ja  kaasrahastamise  kaudu  kaetavate  kulude 
määra õppekavavälise tegevuse lõikes kehtestab vallavalitsus kooli ettepanekul. 

4. peatükk

Kooli juhtimine

§ 10. Direktor

(1)  Kooli  juhib  direktor.  Direktor  tagab  koostöös  õppenõukogu,  kooli  hoolekogu  ja 
õpilasesindusega kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli arengukava, õppekava ja 
kodukorra täitmise. Direktor juhib õppe- ja kasvatustegevust.

(2) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis 
on vastavuses vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirjaga.

(3) Direktor täidab talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesandeid, 
on  kooli  töötajate  jaoks  tööandja  esindaja  ning  määrab  oma  äraolekuajaks  endale 
asendaja.

(4)  Direktor  võib  moodustada  õppe-  ja  kasvatustegevuse  ning  koolieluga  seotud 
küsimuste lahendamiseks nõuandvaid komisjone ja töörühmasid.

(5)  Direktor  vastutab oma pädevuse piires õppe-,  kasvatus-  ja  muu tegevuse,  kooli  
üldseisundi ja arengu eest, samuti kooli vara, sealhulgas eelarve-vahendite õiguspärase 
ja otstarbeka kasutamise eest.

§ 11. Hoolekogu

(1) Hoolekogu  on  alaliselt  tegutsev  organ,  kelle  ülesanne  on  tagada  kooli  õpilaste, 
õpetajate,  kooli  pidaja,  õpilaste  vanemate,  vilistlaste  ja  kooli  toetavate 
organisatsioonide  ühistegevus  õppe  ja  kasvatuse  suunamisel,  kavandamisel  ja 
jälgimisel ning luua õppeks ja kasvatuseks paremad tingimused.

(2) Hoolekogu täidab talle seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud 
ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks 
lahendamiseks. 

5. peatükk

Õpilaste, vanemate ja töötajate õigused ja kohustused

§ 12. Õpilaste õigused ja kohustused

(1) Õpilasel on õigus:

 1) õppida oma huvidele ja võimetele vastavalt kooli õppekavadele;

 2) võtta osa õppetööst;



 3)  saada  õppekavas  ettenähtu  omandamiseks  täiendavalt  õpiabi,  sealhulgas 
tugimeetmete  rakendamist  „Põhikooli-  ja  gümnaasiumiseaduses”  ning  selle  alusel 
kehtestatud tingimustel ja korras;

 4) võtta osa õppekavavälisest tegevusest, mis on ette nähtud kooli päevakavas;

 5) luua koolis ühinguid, klubisid, ringe ja stuudioid ning osaleda nende töös, arvestades 
õigusaktides sätestatut;

 6) kasutada kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid 
õppekavaväliseks tegevuseks direktori kehtestatud korras tasuta;

 7) moodustada koolis õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes 
ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega, ning osaleda selle töös;

 8) osaleda õpilasesindajate kaudu koolielu korraldamises;

 9) saada koolist teavet koolikorralduse ja oma õiguste kohta;

 10)  teha  direktorile,  õpetajatele  ja  teistele  töötajatele  ettepanekuid  õppe-  ja 
kasvatustegevuse ning õppekavavälise tegevuse kohta;

 11) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks 
kooli juhtkonna, hoolekogu, vallavalitsuse  ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poole;

 12)  kasutada  muid  õigusi,  mis  on  ette  nähtud  kooli  tegevust  reguleerivates 
õigusaktides.

(2) Õpilane on kohustatud:

 1) osalema õppetöös kooli tunniplaani ja õppekorralduse kohaselt;

 2) täitma õpiülesandeid ning omandama teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt;

 3) täitma mõjutusmeetmeid ja kasutama kokkulepitud tugimeetmeid;

 4) suhtuma kaasinimestesse lugupidavalt ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;

 5) täitma kooli kodukorda;

 6) hoidma kooli head mainet;

 7) järgima tervislikke eluviise;

 8) hoidma kooli kasutuses olevat vara;

 9) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi. 

§ 13. Õpilaskond ja õpilasesindus

(1) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna.

(2) Õpilaskonda esindav organ on õpilasesindus.

(3) Esimese õpilasesinduse valimised korraldab direktor.

(4)  Kooli  õpilasesindus tegutseb õpilasesinduse põhimääruse alusel.  Õpilasesinduse 
põhimääruse kehtestamisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatust. 



(5) Õpilasesinduse põhimäärus on dokument, milles sätestatakse õpilaskonna esindus- 
ja  täitevorganite  moodustamise  kord,  nende  õigused,  kohustused  ja  vastutus  ning 
töökord.

(6)  Õpilasesinduse  põhimääruse  koostab  ja  kiidab  heaks  õpilasesinduse  üldkogu 
vähemalt 2/3 häälteenamusega ning kinnitab direktor.

§ 14. Vanemate õigused ja kohustused

(1) Vanemal on õigus:

 1)  saada koolist  teavet  oma lapse kohta  ning  selgitusi  õppe-  ja  kasvatustegevuse 
teemal;

 2) teha koolielu korralduse kohta ettepanekuid;

 3)  taotleda  haridus-  ja  teadusministri  määrusega  kehtestatud  korras  oma  lapsele 
koduõppe rakendamist;

 4)  otsustada  õigusaktides  sätestatud  juhtudel  oma  lapsele  kooli  pakutavate 
tugimeetmete rakendamise üle;

 5) osaleda vanemate koosolekul;

 6) kandideerida kooli hoolekogusse;

 7) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks 
kooli juhtkonna, hoolekogu, vallavalitsuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poole .

(2)  Vanem  on  kohustatud  võimaldama  ja  soodustama  õpilase  osalemist  õppes, 
sealhulgas:

 1) looma oma lapsele kodus õppimist  soodustavad tingimused ja õppes osalemise 
eeldused;

 2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama kooli nende muutumisest;

 3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;

 4)  tegema  „Põhikooli-  ja  gümnaasiumiseaduses”  ning  selle  alusel  kehtestatud 
õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras kooliga koostööd;

 5) kasutama meetmeid, mida kool või vallavalitsus talle pakub;

 6) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole.

§ 15. Töötajate õigused ja kohustused

(1) Töötajal on õigus:

 1) saada koolilt teavet õppe- ja töökorralduse reeglite kohta;

 2) saada koolis sätestatud tingimuste kohaselt täienduskoolitust;

 3) töötada õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates tingimustes;



 4) kasutada kooli eesmärkidest tulenevaks õppekavaväliseks tegevuseks kooli ruume, 
raamatukogu,  õppe-,  spordi-,  tehnilisi  ja  muid  vahendeid  direktori  kehtestatud 
tingimustel ja korras tasuta;

 5)  esitada  direktorile  ja  hoolekogule  õppetegevuse  ja  töökorralduse  parendamise 
ettepanekuid;

 6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

(2) Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal  töötavate töötajate ülesanne on tagada 
õpilaste areng õppe- ja kasvatustegevuse abil, mis tugineb ühiselt seatud eesmärkidele 
ja  kokkulepitud  hindamispõhimõtetele.  Teiste  töötajate  ülesanne  on  tagada  kooli  
häireteta töö ja majanduslik teenindamine.

(3) Töötajad on kohustatud lähtuma oma ülesannete täitmisel, omavahelises suhtluses 
ja suhtluses õpilaste ning nende vanematega kooli arengukavas sätestatud sihiseadest 
ning alusväärtustest.

(4) Töötajate täpsemad õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja 
kehtestatud kodukorra, ametijuhendi ja töölepinguga.

§ 16. Kooli vara

(1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle kooli pidaja poolt sihtotstarbeliseks 
kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu 
vara.

(2) Kool kasutab ning valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt Rae 
valla raamatupidamise sise-eeskirjale ja muudele õigusaktidele.

§ 17. Kooli eelarve

Koolil on oma eelarve osa Rae valla tervikeelarvest, mille kinnitab Rae Vallavolikogu.

§ 18. Rahastamine

(1) Kooli rahastatakse riigieelarvest, kooli pidaja eelarvest, laekumistest sihtasutustelt, 
annetustest, põhimääruses sätestatud õppekavavälistest tegevustest.

(2) Kooli poolt pakutavate tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 19. Asjaajamine ja aruandlus

Kool korraldab oma asjaajamist õigusaktidega kehtestatud nõuete ja asjaajamiskorra 
kohaselt.

Kool annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.



§ 20. Järelevalve

(1) Kooli tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet vallavalitsus.

(2)  Õppe-  ja  kasvatustegevuse  üle  teostatakse  riiklikku  järelevalvet  haridus-  ja 
teadusministri määrusega kehtestatud korras.

6. peatükk

Rakendussätted

Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

/allkirjastatud digitaalselt/
/allkirjastatud digitaalselt/

Mart Võrklaev
vallavanem Helle Semmel

jurist
vallasekretäri ülesannetes
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