
 
 

PAIDE  VALLAVOLIKOGU 

                                       MÄÄRUS 
 

24.05.2017 nr 5 
 

Paide Valla Lasteaed-Kooli põhimäärus 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2; põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ja koolieelse  lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel. 

 

 

1. peatükk 

ÜLDSÄTTED 

 

§ 1. Nimi  

 

Õppeasutuse nimi on Paide Valla Lasteaed-Kool (edaspidi Kool vastavas käändes).  

 

§ 2. Asukoht  

 

Kool asub Paide vallas Tarbja külas ja Sargvere külas. Kooli juriidiline aadress on Kooli tee 1, 

Tarbja küla, Paide vald, Järvamaa, 72759  

 

§ 3. Kooli tegutsemise vorm, haldusala ja õiguslik seisund  

 

(1) Kooli tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena. 

Põhikoolis toimub õpe I ja II kooliastmes Tarbja õppekohas. 

(2) Koolis toimub statsionaarne õpe. Kooli õppekeel on eesti keel. 

(3) Kool on Paide valla munitsipaalomandil põhinev lasteaed-algkool, mis juhindub oma 

tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadusest, käesolevast põhimäärusest ning muudest õigusaktidest.  

(4) Kooli piirkonna moodustab Paide valla haldusterritoorium  

 

§ 4. Pitsat, eelarve, sümboolika ja kodulehekülg 

  

Koolil on oma  pitsat, eelarve, sümboolika ja kodulehekülg.  

 

§ 5. Asjaajamise alused 

 

(1) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.  

(2) Kooli asjaajamine reguleeritakse Kooli asjaajamiskorraga. 

(3) Kooli õppe- ja kasvatusalaseid dokumente täidetakse ning neid peetakse haridus- ja 

teadusministri kehtestatud korras. 

 

§ 6. Struktuur  

 

(1) Lasteaias moodustatakse alushariduse omandamiseks rühmad lastest vanuses 1,5 kuni 7 aastat.  

(2) Rühmade arvu lasteaias määrab Paide Vallavalitsus, rühmad moodustab ja kinnitab direktor 

oma käskkirjaga. 

(3) Sobitus- ja erirühmade moodustamine toimub vastavalt vajadusele ja võimalusele direktori 

ettepanekul Paide Vallavalitsuse korraldusega. 
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(4) Koolis õpivad õpilased 1.- 6. klassini.  

(5) Koolis töötavad pikapäevarühm, õpiabirühmad, hariduslike erivajadustega õpilaste klass ja 

huviringid vastavalt õpilaste ja vanemate soovile ning kooli võimalustele. Hariduslike 

erivajadustega klassi moodustamine toimub vastavalt vajadusele kooli direktori ettepanekul 

Paide Vallavalitsuse korraldusega. 

(6) Koolil on oma söökla. Lasteaialastele tagatakse hommikune, lõunane ja õhtune toitlustamine. 

Õpilastele tagatakse hommikune ja lõunane toitlustamine, pikapäevarühma õpilastele 

õhtuoode. 

(7) Koolil on õppekirjanduse kogu, põhikogu osas saavad õpilased kasutada rahvaraamatukogu 

fondi. 

(8) Koolil on oma võimla, mängu- ja spordirajatised.  

(9) Kooli hoones tegutsevad ettevõtted ja asutused, kes kooskõlastavad oma tegevuse ajakava 

Kooli direktoriga. 

 

 

2. peatükk 

TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

 

§ 7. Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

 

(1) Kooli põhieesmärk on kindlustada jätkusuutlik alus- ja põhiharidus elukohajärgses Koolis. 

(2) Kooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav 

õppekeskkond. 

(3) Koolis toetatakse lapse vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. 

Põhikoolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. 

(4) Lasteaia põhiülesanne on luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, 

hoida ja tugevdada lapse tervist ning toetada arengut koostöös koduga. 

(5) Koolil on oma arengukava.  

(6) Kool tutvustab oma tegevust üldsusele. 

(7) Kool arendab siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd. 

 

 

3. peatükk 

ÕPPE- JA KASVATUSE KORRALDUSE ALUSED 

 

§ 8. Lasteaia õppekava  

 

(1) Lasteaia õppe- ja kasvatuse korralduse alusdokumendiks on õppekava, mis on koostatud 

koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel. 

(2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaiaõpetajad, kaasates lapsevanemaid. 

(3) Lasteaia õppekava kinnitab direktor õppenõukogu ettepanekul kuulates ära hoolekogu 

arvamuse.  

(4) Lasteaia tegevus- ja päevakava, samuti rühmade nädalakavad kinnitab direktor. 

(5) Lasteaia õppekava läbinuile antakse koolivalmiduskaart, milles on kirjeldatud lapse arengu 

tulemused ja mille vanem esitab kooli, kus laps asub täitma koolikohustust. 

 

§ 9. Põhikooli õppekava, õppevahendid 

 

(1) Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumendiks on põhikooli õppekava, mis on 

koostatud põhikooli riikliku õppekava alusel. 

(2) Kooli õppekava koostamisel osalevad kõik õpetajad ja vajadusel teised koolitöötajad. 
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(3) Kooli õppekava kehtestab direktor, kuulates ära hoolekogu ja õppenõukogu arvamuse. 

(4) Õppeks vajalikud õpikud, töövihikud ja tööraamatud valib kool omal soovil ja vabal valikul 

lähtudes haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud õppekirjandusele esitatavatest 

miinimumnõuetest. 

(5) Õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed on õpilasele tasuta. 

(6) Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute tagastamise 

tingimused ja kord sätestatakse Kooli kodukorras. 

 

§ 10. Õppe- ja kasvatustöö korraldus lasteaias 

 

(1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise aasta 31. augustini.   

(2) Lasteaed on avatud tööpäevadel Paide Vallavalitsuse poolt kehtestatud ajal.  

 

§ 11. Õppe- ja kasvatuse korraldus põhikoolis 
 

(1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise aasta 31. augustini. 

(2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja koolivaheaegadest. 

(3) Õppeperioodide kogupikkus on vähemalt 175 õppepäeva (35 õppenädalat). 

(4) Koolivaheajad ja õppeperioodi pikkus on määratud haridus- ja teadusministri määrusega. 

(5) Õppeaasta arvestusühikuteks on õppetund, õppepäev, õppenädal, õppeperiood ja 

poolaasta. 

(6) Ühes õppenädalas on kuni viis õppepäeva, nädalakoormus õppetundides on määratud 

põhikooli õppekavaga. 

(7) Õppetunni pikkus on 45 minutit, vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit. 

(8) Õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate tegevuste järjestus ning ajaline kestus 

määratakse kooli direktori poolt kehtestatud päevakavas. 

(9) Õpilase ja vanema teavitamine kooli päevakavast toimub kooli kodukorras sätestatud 

korras. 

(10)  Õpilase hindamine, täiendavale õppetööle jätmine, järgmisse klassi üleviimine ning 

klassikursust kordama jätmine toimub kooli õppekavas sätestatud korras. 

(11)  Õpilase hindamisest teavitamine toimub kooli kodukorras sätestatud korras. 

(12)  Õpilase tunnustamine, tugi- ja mõjutamismeetmed sätestatakse kooli kodukorras. 

 

§ 12. Pikapäevarühm 

 

(1) Koolis tegutseb pikapäevarühm põhiharidust omandavatele õpilastele. 

(2) Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor. 

(3) Pikapäevarühma vastuvõtu ja väljaarvamise otsustab kooli direktor vanema taotluse või 

alaealiste komisjoni otsusel. 

 

§ 13 Huvitegevus ja õppekavavälise tegevuse korraldamise alused 

 

(1) Kool võib läbi viia kultuuri- ja spordiüritusi ning organiseerida huvitegevust. 

(2) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud kooli õppekava läbimist toetav või muu 

õppekavaväline tegevus. 

(3) Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringide tegevus. 

(4) Koolis korraldatava õppekavavälise tegevuse puhul, mis ei ole kooli õppekava osa, võib 

kehtestada majandamise kulude katmiseks vallavalitsuse poolt kinnitatud teenustasud või 

osalejate osalustasumäärad. Vastava ettepaneku vallavalitsusele teeb direktor kooskõlastatult 

hoolekoguga. 

(5) Kool tagab oma tegevuste ajal seal viibivale õpilasele ja lasteaialapsele tema turvalisuse ja 

tervise kaitse. 
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4. peatükk 

LAPSED, ÕPILASED, VANEMAD 

 

§ 14. Lasteaeda vastuvõtt ja väljaarvamine 

 

Laste lasteaeda vastuvõtt ja väljaarvamine toimub vanema kirjaliku avalduse alusel Paide 

Vallavalitsuse kehtestatud korras, mis avalikustatakse kooli kodulehel.  

 

§ 15. Põhikooli vastuvõtt ja väljaarvamine 

 

(1) Koolikohustuslik on laps, kes saab jooksva aasta 1. oktoobriks 7-aastaseks. Õpilane on 

koolikohustuslik põhihariduse I ja II astme omandamiseni.  

(2) Kool on kohustatud võtma õpilaseks vastu kõik selleks soovi avaldavad elukohajärgsed 

koolikohustuslikud isikud. Õpilaste kooli vastuvõtt toimub vanema kirjaliku avalduse alusel 

haridus- ja teadusministri ja kooli direktori poolt kehtestatud korras. 

(3) Õpilaste koolist väljaarvamine toimub haridus- ja teadusministri sätestatud korras. 

 

§ 16. Õppes osalemine 

 

(1) Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale Kooli päevakavas või 

individuaalses õppekavas ettenähtud õppes. 

(2) Õpilasel on õppest puudumine lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Õppetundidest puudumise 

mõjuvad põhjused on järgmised: 

1) õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine; 

2) läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas ilmastikutingimused; 

3) olulised perekondlikud põhjused; 

4) muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused. 

(3) Kool peab arvestust õppest puudumiste üle, teeb kokkuvõtte iga õppeperioodi jooksul ning 

teavitab sellest vanemat kooli kodukorras sätestatud korras. 

(4) Õppest mõjuva põhjuseta puudunud õpilase suhtes rakendab kool õigusaktides sätestatud 

meetmeid ning teavitab sellest vanemat Kooli kodukorras sätestatud korras. 

(5) Kool tagab lapse koolis ja lasteaias viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning 

tervise kaitse, samuti õppe- ja kasvatuskorralduse. 

 

§ 17. Lasteaialaste ja õpilaste arengu toetamine 

 

(1) Õpetajad jälgivad lasteaialapse ja õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajadusel 

kohandavad õpet lapse või õpilase vajadustest lähtuvalt. 

(2) Lasteaialapse ja õpilase arengu toetamiseks korraldatakse vähemalt üks kord õppeaasta 

jooksul arenguvestlus kooli direktori sätestatud korras. Arenguvestluse põhjal lepitakse kokku 

edasises õppes ja arengu eesmärkides. 

 

§ 18. Lasteaialaste õigused  

 

Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja 

vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse 

omandamisel. 

 

§ 19. Lasteaialaste vanemate õigused ja kohustused 

 

(1) Vanematel on õigus: 

1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides; 
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2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates 

ise kaasa nende tingimuste kujunemisele; 

3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga; 

4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta. 

 

(2) Vanemad on kohustatud: 

1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias; 

2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervise kaitse ja tervise edendamise nõuetest; 

3) tasuma lasteaias igakuiselt lapsevanemate poolt kaetava osalustasu ja toiduraha vastavalt 

kooli kodukorras sätestatule. 

 

§ 20. Õpilaste õigused ja kohustused 

 

(1) Õpilasel on õigus: 

1) saada kvaliteetset üldharidust; 

2) saada õppeasutuses õppimise ajaks õpilaspilet; 

3) saada pedagoogidelt kooli õppekava läbimiseks igakülgset abi; 

4) kasutada juhendaja juuresolekul õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, 

õppe-, spordi-, tehnilisi jm vahendeid; 

5) saada eripedagoogilist, sotsiaalpedagoogilist, psühholoogilist või logopeedilist abi; 

pöörduda oma õiguste kaitseks Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanema või 

lastekaitseorganisatsioonide poole; 

6) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja vallavolikogu poolt kehtestatud 

ulatuses ja korras. 

 

(2) Õpilane on kohustatud: 

1) täitma kooli kodukorda; 

2) täitma õpiülesandeid ja osalema aktiivselt temale Kooli päevakavas või individuaalses 

õppekavas ettenähtud õppes; 

3) täitma õpetajate ja teiste koolitöötajate seaduslikke korraldusi ja ülesandeid; 

4) hoidma Kooli head mainet. 

 

§ 21. Lapsevanemate õigused ja kohustused 

 

(1) Vanematel on õigus: 

1) taotleda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks ning 

ühistegevuse tagamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste loomisele, samuti pöörduda 

õpetamise ja kasvatamise küsimustes pedagoogide, direktori või hoolekogu poole; 

2) taotleda Kooli õppekavavälist õppimist, individuaalse õppekava rakendamist või 

koduõpet, saada tagasisidet õppe tulemuslikkusest Koolis; 

3) saada hädaolukorra tekkides teavet lapse turvalisuse kohta; 

4) lapse erivajaduse ilmnedes saada õiget pedagoogilist juhendamist, õppe ja kasvatuse 

korraldamist; 

5) saada Koolilt iga õppeperioodi alguses teavet õppeperioodi jooksul läbivatest 

põhiteemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest 

üritustest. 

 

(2) Vanemad on kohustatud: 

1) looma lapsele soodsad tingimused õppimiseks ja koolikohustuse täitmiseks; 

2) informeerima klassiõpetajat lapse puuduma jäämisest või Koolist lahkumisest enne 

koolipäeva lõppu; 

3) osalema arenguvestlusel ja vanemate koosolekul; 

4) olema kursis tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisega õpilase suhtes; 
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5) esitama Koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest; 

6) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega; 

7) tegema koostööd Kooliga põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja selle alusel kehtestatud 

õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras; 

8) kasutama meetmeid, mida talle pakub Kool või vallavalitsus lapse koolikohustuse täitmise 

tagamiseks; 

9) pöörduma Kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole; 

10) hüvitama Koolile lapse poolt tekitatud varalise kahju õigusaktidega kehtestatud korras. 

 

(3) Kooli ja kodu koostööks kutsub Kooli direktor vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord 

aastas, kokku vanemate üldkoosoleku. Kui kolmandik klassi õpilaste vanemaid või rühma 

laste vanemaid nõuab, on Kooli juhtkond kohustatud kokku kutsuma selle klassi või rühma 

vanemate koosoleku. 

 

 

5. peatükk 

KOOLI JUHTIMINE 

 

§ 22. Direktor  

 

(1) Kooli juhib direktor.  

(2) Direktor on Kooli seaduslik esindaja. Direktor võib teha tehinguid talle seaduste ja muude 

õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks. 

(3) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ning muude lasteaed-koolis 

läbiviidavate tegevuste, Kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja 

otstarbeka kasutamise eest. 

(4) Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju. 

(5) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi võitnud isiku 

kinnitab ametisse vallavalitsus.  

(6) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem. 

 

§ 23. Õppenõukogu  

 

(1) Õppe- ja kasvatuse korraldamiseks, analüüsimiseks ja hindamiseks ning juhtimiseks vajalike 

otsuste tegemiseks on õppenõukogu. 

(2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, kõik pedagoogid ja Koolis töötavad 

tugispetsialistid. Õppenõukogu tööd juhib direktor. 

 

§ 24. Hoolekogu 

  

(1) Koolil on hoolekogu, mis tegutseb õigusaktidega sätestatud alusel ja korras. 

(2) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli 

pidaja, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse 

suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste 

loomine. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse volikogu poolt kehtestatud 

korras. 

(3) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik. 
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§ 25. Õpilasesindus 

 

(1) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna. Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada 

iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse    alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi. 

(2) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse 

põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste 

organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, 

vajadustest, õigustest ja kohustustest. 

(3) Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning 

töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses. Õpilasesinduse põhimääruse koostab 

õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud 

koolitöötajatega. Õpilaskond kiidab õpilasesinduse põhimääruse heaks kooli põhimääruses 

sätestatud korras. Õpilasesindus esitab õpilasesinduse põhimääruse kinnitamiseks direktorile. 

30 päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse 

põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt 

tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, või esitab kirjalikud põhjendused, miks 

põhimäärust ei ole võimalik kinnitada. 

(4) Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel kooli õpilastel. Esimese õpilasesinduse valimised 

korraldab direktor kooli põhimääruses sätestatud korras, lähtudes demokraatlikest 

põhimõtetest. 

 

§ 26. Koolitöötajad  

 

(1) Koolitöötajad on pedagoogid ja teised töötajad. 

(2) Pedagoogid on direktor, õpetajad ning teised õppe ja kasvatuse alal töötavad isikud. 

(3) Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor vallavolikogu poolt kehtestatud korras.  

(4) Koolitöötajatega sõlmib töölepingud direktor. Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks 

korraldab direktor avaliku konkursi. 

(5) Õpetaja kvalifikatsiooninõuded on reguleeritud vabariigi seaduste ja määrustega.   

(6) Koolitöötajate ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks direktori poolt 

sõlmitud töölepinguga, samuti ametijuhendi, töökorralduse reeglite ja kooli põhimäärusega. 

 

§ 27. Koolitöötajate õigused ja kohustused 

 

(1) Töötajatel on õigus: 

1) teha tööd, milleks ta on töölepinguga ametisse võetud; 

2) saada tehtud töö eest tasu; 

3) saada tööga seotud koolitusi vastavalt eelarve võimalustele; 

4) saada tööks vajalikke vahendeid; 

5) teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks lasteaed-koolis. 

(2) Töötajad on kohustatud: 

1) täitma töölepingus ja ametijuhendis määratud tööülesandeid; 

2) alluma juhi seaduslikele korraldustele; 

3) täitma koolis kehtivaid ja töökorraldust reguleerivaid tööohutus-, tuleohutus- ja 

tervisekaitse eeskirju ja kordasid.  
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6. peatükk 

MAJANDAMINE JA JÄRELEVALVE 

 

§ 28. Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine 

 

(1) Kooli vara moodustavad koolile Paide valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja 

valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.  

(2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras. 

 

§ 29. Eelarve ja rahalised vahendid 

  

(1) Koolil on oma alaeelarve Paide valla eelarves. 

(2) Eelarve tuludeks on eraldised riigi- ja vallaeelarvest, laekumised projektidest ja eraõiguslikelt 

juriidilistelt isikutelt, vanemate poolt kaetavast osast, annetustest ning tulud kooli tasulisest 

õppekavavälisest tegevusest. Tasuliste teenuste hinnad kehtestatakse riigi ja valla 

õigusaktidega sätestatud korras. 

(3) Kulud kaetakse kinnitatud eelarvest. 

(4) Eelarve kava kohta annab arvamuse hoolekogu. Eelarve kinnitab vallavolikogu vallaeelarve 

vastuvõtmisega. 

(5) Koolis korraldatava tegevuse puhul, mis ei ole Kooli õppekava osa (nn õppekavaväline 

tegevus), võib kulude katmine toimuda õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel. 

(6) Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsus. 

 

§ 30. Sisehindamine ja nõustamine sisehindamise küsimustes 

 

(1) Koolis viiakse läbi sisehindamist eesmärgiga analüüsida õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist 

ning hinnatakse nende tulemuslikkust. Sisehindamise aruanne koostatakse vähemalt üks kord 

kooli arengukava perioodi jooksul. Sisehindamise aruanne esitatakse hoolekogule arvamuse 

saamiseks ja Paide Vallavalitsusele koosõlastamiseks.  

(2) Kooli sisehindamise korra kehtestab direktor. 

 

§ 31. Järelevalve 

 

(1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus-ja 

Teadusministeerium ministri määrusega kehtestatud korras. 

(2) Teenistuslikku järelevalvet Kooli kui asutuse ja tema juhi tegevuse seaduslikkuse ja 

otstarbekuse üle teostab Paide Vallavalitsus. 

(3) Kool avalikustab Kooli üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed oma 

kodulehel. 

 

 

7. peatükk 

KOOLI ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

 

§ 32. Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine  

 

(1) Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub koolieelse lasteasutuse seaduses 

ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud alustel. 

(2) Kooli korraldab ümber või tema tegevuse lõpetab vallavolikogu. 

(3) Kool korraldatakse ümber või tegevus lõpetatakse ajavahemikus 01. juulist sama aasta 31. 

augustini. 
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8. peatükk 

PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE 

 

§ 33. Kooli põhimääruse muutmine 

 

(1) Kooli põhimääruse muutmise eelnõu koostab Kooli direktor. 

(2) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks Kooli 

hoolekogule ja õppenõukogule. 

(3) Põhimääruse või selle muutmise eelnõu peab enne vallavolikogule esitamist heaks kiitma 

vallavalitsus ja vallavolikogu vastav alaline komisjon.  

 

 

                                                                 9. peatükk 

LÕPPSÄTTED 

 

§ 34. Lõppsätted  

 

(1) Paide Vallavolikogu 26.05.2016 määrus nr 12 ”Paide Valla Lasteaed-Kooli põhimäärus” 

loetakse kehtetuks. 

(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. 
 

 

 

 

 

Raivo Raja 

Volikogu esimees 

 


