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KohtlaJdrve Ahtme Giimnaasiumi p6himdirus
Mddrus kehtestatakse pOhikooli- ja gUmnaasiumiseaduse $ 66 l6ike 2 ja Kohtla-Jdrve
Linnavolikogu 26. mdrtsi 2014. a mddruse nr 24,,Kohtla-Jdrve linna munitsipaalkoolide
pOhimti€iruste kehtestamise kord" $ 3l6ike 2 alusel.

peattikk
Uldsitted

1.-

S

1. P6h:miiruse reguleerimisala

Kohtla-Jdrve Ahtme GUmnaasium juhindub

oma tegevuses Eesti Vabariigi
pOhiseadusest, haridusseadusest, p6hikooli- ja gUmnaasiumiseadusest ning teistest
riig i ja Kohtla-Jtirve n na 6ig usaktidest ja kdesolevast pOh imddrusest.
Ii

$ 2. Kooli nimetus
Kooli nimetus on Kohtla-Jdrve Ahtme GUmnaasium (edaspidi Kool).

$ 3. Kooli struktuur, asukoht ja tegutsemiskoht
(1) Koolijuriidiline aadress on Altserva 6, 31021 Kohtla-Jdrve, lda-Virumaa.
(2) Kool asub aadressil Altserva 6 ja S6pruse 33, 36021 Kohtla-Jdrvel.
(3) Kooli tegutsemiskohtadeks on asukohtade aadressidel asuvad Kooli hooned ja
territoorium.
(4) Koolil on oma veebileht.
(5) Kool on kantud Eesti Hariduse InfosUsteemi (EHIS).
$ 4. Kooli tegutsemise vorm

(1) Kooli pidajaks on Kohtla-Jdrve linn.

(2) Kool on Kohtla-Jdrve Linnavalitsuse (edaspidi Linnavalitsus) hallatav 6ppeasutus,
p6hikooli- ja gUmnaasiumiseaduse tdhenduses Uhe asutusena tegutsev p6hikoolja
gUmnaasium, kusjuures p6hikoolis toimub 6pe kOikides p6hikooliklassides.
$ 5. Kooli pitsat ja si,imbolid
Koolil on oma pitsat. Koolil on oma logoga sUmboolika, kooli lipp, tdnu- ja tunnuskirjad
ning muu dokumentatsioon.

2. peatiikk
ja
6pp" kasvatuse korraldus koolis
$ 6. Koolis omandatava hariduse liik ja tase

(1) Kool on Uldharidusasutus.
(2) Koolis on v6imalik omandada haridus p6hihariduse ja keskhariduse tasemel.
$ T.6ppekeeled
(1) Kooli p6hikooli osas on Oppekeeleks vene keel. M6nes 6ppeaines toimub
eestikeelne 6pe alates 1. klassist. Eesti keeles 6petatavate 6ppeainete loetelu on
sdtestatud kooli Oppekavas.
(2) Kooli p6hikoolis toimub 6pe samuti keelekUmbluse programmi raames.
KeelekUmblusklassides Oppekeel on eesti keel.

on eesti keel. Eesti Oppekeelega klassis toimuv 6pe
moodustab eesti keeles vdhemalt 60 protsenti riiklikes 6ppekavades mddratud
vdikseimast lubatud 6ppekoormusest.

(3) GUmnaasiumi Oppekeel

(4) GUmnaasiumi astmes eesti ja vene keeles Opetatavate kursuste
vastavuses Eesti Vabariigi seadusandlusega.

suhe

on

(5) Kursuste 6ppekeele kinnitab direktor gUmnaasiumi Oppekava tunnijaotuskavas.
$ 8. Koolis toimuva 6ppe vorm ja eksternina l6petamise v6imalus
(1) Koolis toimub 6pe statsionaarse 6ppe vormis.
(2) Koolis on loodud tingimused Kooli lOpetamiseks eksternina. Eksternina saab
p6hikooli v6i glimnaasiumi l6petada isik, kes on 17-aastane ja vanem, kes on
varasemalt 6ppinud Koolis, kuid on jiitnud Kooli pooleli.

$ 9. Klassid ja rUhmad, mis v6ivad Koolis tegutseda hariduslike erivajadustega

6pilastele 6ppe paremaks korraldamiseks

(1) Haridusliku erivajadusega
6ppekavas.

6ppe korraldamise p6him6tted sdtestatakse

Kooli

(2) Hariduslike erivajadustega 6pilastele 6ppe paremaks korraldamiseks v6ib Koolis
moodustada jtirgmisi rUhmi ja klasse, et luua vajalikud tugiteenused 6pilastele,
kellele neid ei ole v6imalik tagada tavaklassis:
1 ) 6piabirUhmi pOhiharidust omandavatele Opilastele eripedagoogilise v6i
logopeedilise abi osutamiseks;
2) klasse p6hiharidust omandavatele kditumisprobleemidega Opilastele;
3) klasse 6piraskustega p6hiharidust omandavatele Opilastele;
4) klasse p6hiharidust omandavatele kasvatusraskustega 6pilastele;
5) teisi Opilase vajadusest tulenevaid ja seaduses sdtestatud klasse ja Oppevorme.
S 10. Individuaalne 6ppekava

(1) Kui muudatuste v6i kohandustega

Oppeajas, 6ppe sisus, 6ppeprotsessis,
6pikeskkonnas v6i taotletavates 6pitulemustes kaasneb nddalakoormuse v6i
6ppe intensiivsuse oluline kasv v6i kahanemine v6rreldes riikliku v6i Kooli
6ppekavaga, koostab Kool individuaalse 6ppekava.

(2) Kui haridusliku

erivajadusega 6pilasele koostatud individuaalse Oppekavaga
ndhakse ette riiklikus 6ppekavas sdtestatud Opitulemuste vdhendamine voi

asendamine
ind ivid uaa

(3)
S

v6i

kohustusliku Oppeaine 6ppimisest vabastamine, v6ib

lset 6ppekava rakendada n6ustam iskom isjon i soovitusel.

Individuaalse Oppekava koostamisel kaasatakse vanem ning vajaduse kohaselt
Opetajaid ja tugispetsialiste.

ll.Koolis toimuva 6ppekavavilise tegevuse korraldamise alused ning

(1)

6ppekavavilise tegevuse puhul kulude katmise tingimused ja kord
6ppe kavavd I ises tegevuses osa lejate kaas ra hasta m ise I

Oppekavavdline tegevus jaguneb Kooli korraldatud ja 6pilastele suunatud
Oppekavavdliseks tegevuseks (edaspidi 6ppekavav6line tegevus) ning Kooli
osutatavateks teen usteks.

(2)

Oppekavavdline tegevus ja Kooli osutatavad teenused on:
1) tasuta ja tasuliste ringide ning kursuste korraldamine;
2) Oppe-eesmdrkide saavutamist toetavate Urituste ja vdljas6itude korraldamine;
3) majutus ja toitlustusteenuste osutamine, sealhulgas laagritele, 6pilasUritustele
ja 6pilasekskursioon idele;
4) muude Urituste (infopdevade, konverentside jms) korraldamine;
5) ruumide rentimine juriidilistele isikutele ja fUUsilistele isikutele.

(3)

Koolil on 6igus korraldada Oppekavavdlist tegevust

ja

osutada teenuseid,

saamaks lisavahendeid kooli eelarvesse. Koolis korraldatava Opilastele suunatud
6ppekavavdlise tegevuse puhul, v6ib kulude katmine toimuda 6ppekavavdlises
tegevuses osalejate kaasrahastamisel. Oppekavavdlist tegevust kajastatakse
Kooli pdevakavas ja selle korraldamisel ldhtutakse Kooli kodukorrast.

(4) Koolil on 6igus algatada ja arendada projekte Oppekava tdiitmiseks, 6pikeskkonna
ja 6ppekavavdlise tegevuse arendamiseks.

(5)

Koolil on 6igus viia ldbi tasulisi koolitusi ja kursuseid juriidilistele isikutele ja
fU0silistele isikutele.

(6)

Oppekavavdliste tegevuste loetelu, kus toimub kulude katmine Oppekavavdlises
tegevuses osalejate kaasrahastamisel ja kaasrahastamise kaudu kaetavate
kulude mddra 6ppekavavdliste tegevuste l6ikes, kehtestab Linnavalitsus.
Ettepaneku Linnavalitsusele kaasrahastatavate 6ppekavavdliste tegevuste
loetelu ja miidrade kehtestamise kohta teeb direktor kooskOlastades selle Kooli
hoolekoguga.

(7)

Oppekavavdlisest tasulistest tegevusest ja osalejate kaasrahastamisest laekuvad
summad kantakse Kooli eelarvesse.

(8)

Oppekavavalise tegevuse kohta, mis toimub osalejate kaasrahastamisel,
esitatakse 6ppekavavdlises tegevuses osaleja vanemale arve. Kaasrahastamist
eeldatava 6ppekavavdlise tegevuse eest tasumata isikutel v6ib kool piirata Oigust
osaleda 6ppekavavdlises tegevuses kuni arve tasumiseni.
3. peattikk
Kooli hoolekogu ia direktori iilesanded

S 12.

Kooli hoolekogu koosseis tilesanded

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle Ulesanne on Kooli 6pilaste, 6petajate,
Kooli pidaja, opilaste vanemate, vilistlaste ja Kooli toetavate organisatsioonide
Uhistegevus 6ppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimiselja j€ilgimisel ning Oppeks
ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu moodustamise kord ja
selle t66kord kehtestatakse Kohtla-J€irve Linnavolikogu (edaspidi Linnavolikogu)
mddrusega.
(2) Hoolekogu:
1) osaleb Kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne
kinnitamist oma arvamuse;
2) annab arvamuse Kooli pOhimddruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
3) annab arvamuse Kooli 6ppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas
nOusoleku muuta Oppeainete nimistut;
4) annab n6usoleku suurendada erandjuhul p6hikooli 6pilaste arvu klassis;

5) annab arvamuse Kooli vastuv6tu 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 6ppeja kasvatusalal todtavate isikute ametikohtade tditmiseks korraldatava konkursi
ldbiviimise korra;
9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha tditmiseks korraldatava konkursi
ldbiviimise korra kohta;
10) annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta;
11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eeln6u
kohta;
12) annab arvamuse Kooli sisehindamise korra kohta;
13) annab arvamuse Kooli palgakorralduse p6him6tete kohta;
14) annab hinnangu huvitegevuse ja pikapdevarUhma vajaduse ja tddkorralduse
kohta;
15) annab arvamuse Kooli Umberkorraldamise ja tegevuse lOpetamise kohta;
16) taidab teisi seadusega v6i seaduse alusel antud 6igusaktidega talle pandud
Ulesandeid ning teeb Linnavalitsusele ettepanekuid Kooliga seotud kUsimuste
paremaks lahendamiseks.

(3) Kooli hoolekogu koosseisu kuulub vdhemalt kaks 6ppen6ukogu esindajat, kellest
Uks esindab p6hikooli ja teine gUmnaasiumi 6petajaid, ning nii p6hikooli- kui ka
gUmnaasiumi6pilaste vanemate esindajad.
(4) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja
organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolito6tajate hulka.

Kooli

toetavate

(5) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.
(6) Opilasel ja vanemal on 6igus pOorduda Kooli hoolekogu poole 6petamist ja
kasvatam ist pu ud utavate vaid uskUsi m uste korra l.
I

S 13. Direktori i,ilesanded

(1) Kooli juhib direktor. Direktor ning vastutab oma pddevuse piires 6ppe- ja
kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude Koolis ldbiviidavate
tegevuste, Kooli Uldseisundi
otstarbeka kasutamise eest.

ja arengu ning rahaliste vahendite Oiguspdrase

ja

(2) Direktor esindab Kooli ja tegutseb Kooli nimel, teeb Kooli eelarve piires tehinguid,
mis on seotud 6igusaktides sdtestatud Ulesannete tditmisega.

(3) Direktor:
1) vastutab Kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
2) kehtestab Kooli 6ppekava;

3) esindab Koolija tegutseb Kooli nimel ning kdsutab Kooli eelarvevahendeid
kdesoleva seaduse ning kooli p6him66rusega antud volituste ulatuses;
4) kehtestab Kooli palgakorralduse pOhim6tted, esitades need enne kehtestamist
aryamuse andmiseks Opetajatele ja hoolekogule ning koosk6lastamiseks Kooli
pidajale;
5) s6lmib Opetajate ning teiste t66tajatega t66lepingud;
6) kinnitab Kooli pidaja kehtestatud korras koolitOdtajate koosseisu;
7) teeb kooli pidajale ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul p6hikooli
6pilaste arvu klassis;
8) kehtestab Kooli sisehindamise korra;
9) kehtestab arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra;
10) annab oma pddevuse piires kdskkirju;
11) taiidab teisi seadusega v6i seaduse alusel antud Oigusaktidega talle pandud
Ulesandeid.

(4) Lisaks eelnimetatud Ulesannetele peab direktor tiiitma Ulesandeid, mis tulenevad
p6hikooli- ja gUmnaasiumiseaduse alusel antud 6igusaktidest. Samuti Ulesandeid,
mis tulenevad erinevatest seadustest ja nende alusel antud Oigusaktidest, mis
reguleerivad erinevaid koolielu valdkondi: personalijuhtimine, asjaajamine,
ressursside juhtimine, t66ohutus ning Ulesandeid, mis tulenevad Kohtla-Jdrve
linna ja kehtiva seadusandluse haldusaktidest.

4. peatfikk
ja
6pilaste vanemate 6igused ja kohustused

ja kohustused seoses koolikohustusega ning 6pilase arengu
toetamisega

S 14. Oigused

on kohustus osaleda Kooli pdevakavas v6i individuaalses Oppekavas
ettendhtud 6ppes, tiiita OpiUlesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma

(1) Opilasel

vOimete kohaselt. Opilasel on 6igus kasutada Oppekavavdlises tegevuses tasuta
oma Kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, 6ppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid
Kooli kodukorras sdtestatud korras.
(2)

Vanem

on kohustatud v6imaldama ja

soodustama koolikohustuse tditmist,

sealhulgas:
1) looma koolikohustuslikule 6pilasele kodus 6ppimist soodustavad tingimused ja
6ppes osalemise eeldused;
2) esitama Koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
4) tegema koost66d Kooliga kdesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud
6igusaktides sdtestatud tingimustel ja korras;
5) kasutama meetmeid, mida talle pakub Kool v6i elukohajdrgne Linnavalitsus;
6) p66rduma Kooli ettepanekul nOustamiskomisjoni poole;

7) taotlema vajaduse korral Koolilt ja Opilase elukohajdirgselt linnavalitsuselt
6igusaktides sdtestatud koolikohustuse t6itmise tagamise meetmete
rakendamist.
(3) Opilasel ja vanemal on 6igus arenguvestlusele, mis korraldatakse Koolis vdhemalt
Uks kord 6ppeaasta jooksul ning mille p6hjal lepitakse kokku edasises 6ppes ja
arengu eesmdrkides. Opilasele ja koolikohustusliku 6pilase vanemale on
arenguvestlusel osalemine kohustuslik.
(4) Opilasel
korras.

on 6igus tunnustusele 6pingute

jooksul Kooli kodukorras sdtestatud

(5) Opilane v6i piiratud teov6imega 6pilase vanem
6pi laspileti vdljastam ist.
S 15. Oigused

v6ib taotleda tasuta

Kooli

ja kohustused seoses teavitamisega

(1) Opilasel ja vanemal on 6igus saada Koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning
6pilase 6iguste ja kohustuste kohta. Teov6imeline Opilane vOib kirjaliku taotlusega
keelata juurdepddsu tema kohta Kooli valduses olevale teabele.
(2) Opilasel

ja vanemal on 6igus saada teavet

Opilase hinnetest. Kui 6pilane v6i
piiratud teov6imega Opilase puhul vanem ei ole andnud n6usolekut Opilase
hinnetest teavitamiseks elektrooniliselt, teavitab Kool Opilast ja vanemat Opilase
hinnetest paberil vormistatud klassitunnistuse v6i 6pinguraamatu kaudu.

(3) K6igile vanematele antakse vdhemalt Uks kord aastas v6imalus osaleda vanemate
koosolekul. Uhe viiendiku klassi 6pllaste vanemate n6udmisel kutsub direktor
kokku selle klassi Opilaste vanemate koosoleku.
(4) Vanemal on 6igus vdhemalt Uks kord Oppeveerandijooksul teabele, kus Kool teeb
kokkuv6tte Opilase puudumiste kohta.
S 16. Oigused

ja kohustused seoses 6ppes osalemise ja Koolis korratdatavast

6ppest puudumisega

Opilasel on 6igus ja kohustus tdita 6piUlesandeid ja osaleda temale Kooli pdevakavas
v6i individuaalses Oppekavas ettendhtud 6ppes. Oppest puudumine on lubatud Uksnes
p6hikooli- ja g Umnaasium isead uses sitestatud tingim ustel ja korras.
S 17.

6igused ja kohustused seoses koolikohustustiku 6pilase 6ppest
puudumisest teavitamisega

(1)Vanem teavitab hiljemalt 6ppest puudumise esimesel 6ppepdeval Kooli 6pilase
Oppest puudumisest ja selle pOhjustest. Hiljemalt Ulejdirgmisel 6ppepdieval pdrast
puudumise p6hjuste dralangemist teavitab vanem Kooli puudumise kestusest.

(2) Kui koolitOOtajal on tekkinud p6hjendatud kahtlus, et Opilase puudumise
pOhjendamisel on esitatud eba6igeid andmeid, on vanemal kohustus anda
tdiendavaid selgitusi.
S 18. Oigused

ja kohustused seoses turvalisuse tagamisega Koolis

(1) Opilasel on 6igus vaimsele ja fUUsilisele turvalisusele ning tervise kaitsele Koolis
viibimise ajal. Selle tagamiseks rakendab Kool vastavaid meetmeid ning Opilasel
on kohustus jdrgida kooli kehtestatud reegleid.

(2) Opilasel on kohustus kdituda ja teistest lugu pidada ning ennetada turvalisust
ohustavate olukordade tekkimist Koolis kooli kodukorra kohaselt.

(3) Opilasele on Kooli kodukorra tditmine kohustuslik.
5. peatiikk

6pilasesindus
S 19. Esimese 6pilasesinduse valimise kord

(1) Kooli Opilased moodustavad Opilaskonna. Kooli Opilaskonnal on 6igus otsustada ja
korraldada iseseisvalt kooskOlas seaduste ja seaduse alusel antud 6igusaktidega
6pilaselu puudutavaid kUsimusi.

(2) Opilaskonnal

on 6igus valida 6pilasesindus, kes esindab Opilaskonda

Opilasesinduse pOhimdiiruses sdtestatud pddevuse piires koolisisestes suhetes
ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.

(3) Opilasesinduse Ulesanded ja valimise korra sdtestab Opilasesinduse p6himddrus,
mille kiidab heaks Kooli hoolekogu ning kinnitab direktor.

(4) Kooli direktor korraldab 6pilaste teavitamise p6hikooli- ja gUmnaasiumiseadusest
tulenevast 6igusest valida 6pilasesindus. Direktor korraldab esimese
Opilasesinduse valimise juhul, kui selleks on soovi avaldanud 6pilased.

(5) Esimese 6pilasesinduse moodustavad 6.-12. klassi 6pilased. lga klass esitab kahe
nddala jooksul valimiste vdljakuulutamise pdevast kaks klassi esindajat.

(6) Opilasesinduse liikmete

arvu otsustab Opilaste esindajate

koosolek

lihthd6lteenamusega. Opilasesinduse liikmete valimiseks on igal koosolekul
osalejal 6pilasesinduse liikmete arvule vastav hdtilte arv. Opilasesinduse
liikmeteks valitakse enim hd6li saanud Opilased.

6 sdtestatud 6pilaskonna esindajate koosoleku
kutsub kokku direktor, kes teatab koosoleku toimumise 4a ja koha vdhemalt kaks
nddalat ette, teavitades sellest 6pilasi Kooli infotahvlil v6i muul neile kOige enam
kdttesaadaval viisil.

(7) Kdesoleva paragrahvi lOikes

S 20.

Opihskonna poolt 6pilasesinduse p6himdiruse heakskiitmise kord

(1)Opilasesinduse p6himdtiruse muutmises osaleb kogu Opilaskond, tehes selleks
vajaduse korral koostOod direktori v6i direktori md6ratud koolitddtajatega.
(2) Opilasesinduse p6himddruse eeln6u peab ldbima avaliku arutelu. Opilasesinduse
p6himddruse eeln6uga saab tutvuda Kooli veebilehe kaudu. Arvamused v6ib
esitada toimuvale Opilasesindusele, kes vastutab 6pilasesinduse p6himddruse
eeln6u koostamise eest. Saadud tagasiside arutatakse Opilasesinduses labi ja
vajadusel korrigeeritakse 6pilasesinduse p6himddruse eeln6ud.

(3) Enne Opilasesinduse p6himddruse eeln6u esitamist direktorile kinnitamiseks
peavad pOhimddruse eeln6u ldbi arutama ja heaks kiitma k6ik klassid. Klasside
heakskiitvad otsused protokollitakse ning esitatakse koos arvamustega direktorile.
(4) Direktor kinnitab 6pilasesinduse p6himddruse 30 pdeva jooksul pOhimddruse
kdttesaamisest, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud 6igusaktidele ja
rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele p6him6tetele, v6i esitab kirjalikud
p6hjendused, miks p6himdidrust ei ole v6imalik kinnitada.
6. peattikk
Koolitiiiitajate 6igused ja kohustused
S 21.

Koolitdritajate 6igused ja kohustused

(1) Koolitd6tajad on direktor, Oppealajuhataja, 6petajad, tugispetsialistid, teised 6ppeja kasvatusalal tOotavad ning muud t66tajad. Koolit6otajate Oigused, kohustused
ja vastutus mddratakse kindlaks t66andja poolt kehtestatud t66korralduse reeglite,
ametijuhendi ja t66lepinguga.

(2) Kui seadustest, kollektiiv- vOi todlepingust ei tulene teisiti, tdidab koolit66taja
eelk6ige jdrgmisi kohustusi :
1) teeb kokkulepitud t66d ja tiiidab t66 iseloomust tulenevaid kohustusi;
2) teeb t66d kokkulepitud mahus, kohas ja 4al;
3) taidab 6igel ajalja tdpselt direktori seaduslikke korraldusi;
4) osaleb oma t66alaste teadmiste ja oskuste arendamiseks koolitustel;
5) hoidub tegudest, mis takistavad teistel t66tajatel kohustusi tdita v6i kahjustavad
tema v6i teiste isikute elu, tervist vOi vara;
6) teeb t66Ulesannete tditmiseks koostodd teiste to6tajatega;
7) teatab viivitamata direktorile tddtakistusest v6i selle tekkimise ohust ning
v6imaluse korral kOrvaldab erikorralduseta takistuse v6i selle tekkimise ohu;
8) teavitab direktorit k6igist t66suhtega seonduvatest olulistest asjaoludest, mille
vastu direktoril on Oigustatud huvi;
9) hoidub tegudest, mis kahjustavad Kooli mainet v6i p6hjustavad Opilaste v6i
vanemate usaldamatust Kooli vastu:

10) teatab direktorile esimesel v6imalusel oma ajutisest t66v6imetusest ja
v6imaluse korral selle eelduslikust kestusest.
11) Oppealajuhataja, Opetajate, tugispetsialistide ning teiste 6ppe- ja kasvatusalal
t66tavate isikute ametikohtade tditmiseks korraldab direktor avaliku konkursi,
kui vEilislepingus ei ole sdtestatud teisiti. Konkursi leibiviimise korra kehtestab
Kooli hoolekogu direktori ettepanekul.
12) Kui Opetaja vaba ametikoha tditmiseks korraldatud konkursil ei leita
kvalifikatsiooninOuetele vastavat Opetajat, v6ib direktor sOlmida tdhtajalise
t66lepingu kuni Uheks aastaks isikuga, kellel on vdhemalt keskharidus. Sellisel
juhul korraldab direktor aasta jooksul uue avaliku konkursi.

(3) Koolit66tajal on 6igus:
1) t66le, mis vastab tema professionaalsele ettevalmistusele ja kvalifikatsioonile;

2) professionaalsele eftevalmistusele, Umber6ppele ja kvalifikatsiooni tostmisele
vastavalt Kooli koolituskavale;
3) avaldada arvamust Koolitodd ja arengut puudutavates kUsimustes;
4) saada teavet oma t06d ja t6Otingimusi puudutavate dokumentide kohta;
5) n6uda direktorilt tdOliihetusega kaasnevate s6idu- ja majutuskulude ning

t66Ulesande tditmisega kaasnevate muude mOistlike kulude hUvitamist
koosk6las vastavate 6igusaktidega.

(4) Koolit66tajal on 6igus n6uda direktorilt todldhetusega kaasnevate s6idu- ja
majutuskulude ning t66Ulesande taiitmisega kaasnevate muude m6isflike kulude
hUvitamist kooskOlas vastavate 6igusaktidega.
(5) Koolit66tajal peab olema kehtiv kirjalik terviset6end nakkushaiguste suhtes
tervisekontrolli ldbimise kohta.

7. peati,ikk
Majandamise ja asjaajamise alused
S 22.

Majandamise alused

(1) Kool on raamatupidamiskohustuslane.

on oma eelarve, mille tulud moodustuvad eraldistest riigieelarvest ja
kohalikust eelarvest, laekumistest era6iguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest

(2) Koolil

ning Oppekavavdlisest tegevusest saadud tuludest.

(3) Kooli vara moodustavad Koolile Linnavalitsuse poolt ja korras sihtotstarbeliseks
kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja
muu vara. Kool kasutab ja valdab talle antud vara halduslepingu kohaselt.
(4) Kool kasutab, valdab ja kdsutab tema valduses
Jdrve linna 6igusaktide kohaselt.

ja kasutuses olevat vara

Kohfla-

S

23. Asjaajamise alused

(1) Kooli asjaajamine toimub asjaajamist reguleerivate 6igusaktide alusel direktori
k€iskkirjaga kehtestatud korras.
(2) Kooli 6ppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide tiiitmisel ja
pidamisel liihtub Kool pOhikooli- ja gUmnaasiumiseadusest ja selle alusel antud
mddrustest.
(3) Koolis ettendhtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse
sdtteid, arvestades koolielu reguleerivatest 6igusaktidest tulenevaid erisusi.
(4) Teenistuslikku jdrelevalvet Kooli tegevuse Ule teostab Linnavalitsus. Teenistuslikku
jdrelevalvet teostatakse koosk6las Kohtla-Jdrve n na 6ig usaktidega.
Ii

(5) Haldusjdrelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeerium v6i valdkonna eest
vastutava ministri Ulesandel kooli asukohajdrgne maavanem.
8. peatiikk
P6himiiruse muutmise kord ja rakendussitted

S

24. P6himidruse muutmise kord

Kooli p6himddruse kinnitamine ning selle tdiendamine

ja

muutmine toimub

Linnavolikogu poolt sdtestatud korras.
S

25. Rakendussitted

Mddrust rakendatakse 15. juunist 2016. a.

Jevgeni Solovjov
linnapea

Vadim Vilde
linnasekretdr

Seletuskiri KohtlaJdrve Linnavalitsuse mddruse,,KohtlaJirve Ahtme G0mnaasiumi
p6himddrus" eeln6u juurde
Kohtla-Jdrve Ahtme GUmnaasiumi p6himiidruse eeln6u on koostatud ldhtuvalt p6hikooli- ja
gUmnaasiumiseaduse $ 66 kehtestatud n6uetest kooli p6himaaruse sisule ning arvestades
konkreetse kooli spetsiifikat. P6himddruse eeln6u rakendamine ei too kaasa organisatsioonilisi
muudatusi ega tdiendavaid kulusid kooli jaoks.
Vastavalt Kohtla-Jdrve Linnavolikogu 26. mirtsi 2014. a mddruse nr 24 "Kohtla-Jdrve linna
munitsipaalkoolide p6himddruste kehtestamise kord" $ 3 l6ike 2 on volikogu delegeerinud kooli
p6himddruste kehtestamine Kohtla-Jdrve Linnavalitsusele.

07.06.2016.a.

Koostas: Olga Golovat5jova
hariduse peaspetsialist

