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Lagedi Kooli p6him5drus

1. peatiikk
ulosArreo

Asutuse nimetus on Lagedi Kool

3. Tegutsemise vorm ja haldusala
(1) Lagedi Kool (edaspidi koof on Rae vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hailatav

2) Kooli tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus ja pohikool, mis tegutsevad Uhe

) Kooli alltiksusena tegutseb Lagedi Lastehoid, kuhu laste vastuv6tu ja vdljaarvamise korra
b Rae Vallavolikogu.

4) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi 6igusaktidest ja Rae valla Oigus- ja
usaktidest, val lavanema kdskki rjadest n in g kdesolevast p6himdd rusest.
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$ 4. Hoolekogu tilesanded
(1) Hoolekogu ulesanne on kooli 6pilaste, .pedagoogide, kooli pidaja, 6pilaste vanemate,lasteaia laste ja nende vanemate, vilistlaste ji roo'ii to"etavate organisatsioonide uhistegevus6ppe ja kasvatuse suunamisel, plan.eerimisel ja jailgimiser ninj ilpa. ja kasvatuseksparemate ti ng i m uste loom isele kaasaaitam ine.
(2) Hoolekogu tiiidab talle seadustes pandud ulesandeid ning teeb kooti pidajale

ettepanekuid kooliga seotud kusimuste paremaks lahendamiseks.
(3) Hoolekogu moodustatakse ja seile tookord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud

korras.

$ 5. Direktori iilesanded
(1) Kooli juhib direktor.
(2) Direktor tdidab talle seadustes ia nende alusel 6igus-ja haldusaktides pandud
Ulesandeid.
(3) Direktor vastutab oma pddevuse piires 6ppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis
ldbiviidavate tegevuste, kooli Uldseisundija arengu ning rahaliste vahendite 6iguspdrase ja
otstarbeka kasutamise eest.
(4) Direktor esindab koolija tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on
vastavuses val laval itsuse raamatu pidam ise sise-eeskirjaga.
(5) Direktor annab vdlja oma pddevuse piires kaiskkirju.
(6) Direktor solmib, muudab ja utleb ules koolitOOtajatega toOlepingud.

3. peatiikk
6ppe JA KASVATUSE KoRRALDUS KooLts

$ 6. Hariduse liik ja tasemed
(1) Koolis omandatava hariduse liik on Uldharidus.
(2) Koolis omandatava hariduse tase on alus- ja p6hiharidus.

g 7. Oppevorm
Koolis toimub statsionaarne 6pe.

S 8. 6ppekee!
Kooli 6ppekeel on eesti keel.

g 9. Oppekava
(1) Kool koostab koolieelse lasteasutuse riikliku 6ppekava ja p6hikooli riikliku 6ppekava

alusel koolija lasteaia dppekavad, mis on 6ppe- ja kasvatustegevuse alusdokumendid.
(2) Lasteaia ja kooli Oppekavad kehtestab direktor ktiskkirjaga'

S 10. Oppeaasta
O) Lasteaialaste ja Opilaste 6ppeaasta algab 01. septembrilja l6peb 31. augustil.
(Z) Opilaste Oppeaasta koosneb 6ppe- ja eksamiperioodist ning koolivaheaegadest.
(3) Opilaste nddala 6ppekoormus mddratakse kooli 6ppekavaga
(4) Opilaste koolivaheajad ja eksamiperioodid mddrab haridus-
mddrusega.

teadusminister



(5) Lasteaia ruhmade aastaringse v6i hooajalise tegutsemise ning lahtioteku ajad otsustabvallavalitsus, ldhtudes hoolekogu ettepanekuit.(6) 6ppe- ja ka.svatustegevuied toimuvad pdevakavade alusel. pdevakavad lasteaia- jalastehoiulastere ning 6piraJtere kehtestab direktor.

$ 11. Raamatukogu
(1) Koolil on oma raamatukogu.
(2) Raamatukogu teenindab koiti opilasi, pedagooge ja teisi t66tajaid.

$ 12. Kooli vastuv6tt
(1) Lasteaialaste vastuv6tt lasteaiaruhmadesse ja laste vastuv6tt lastehoidu toimub vanemavoi teda asendava isiku kirjaliku avalduse alusel vallavalitsuse poolt xentestatud korras.(2) P6hikooli klassidesse v6etakse 6pilane vastu koolivastuv6tu korra aluset, mille on heakskiitnud kooli hoolekogu ja kinnitanud vallavalitsus.
(3) Koolikohustuslik on laps kuni p6hihariduse omandamiseni v6i 17-aastaseks saamiseni.

$ 13. Lasteaiariihmad
(1) Kooli s6ime- ja lasteaiarUhmad moodustab direktor.
(2) RUhma registreeritud lasteaialaste arv on:
1) s6imerUhmas kuni 14 last;
2) lasteaiarUhmas kuni 20 last;
3) liitrUhmas kuni 18 last.
(3) Hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel 6igus lapse arenguks vajalike tingimuste
olemasolu korral suurendada laste arvu s6imeruhmas kuni kahe laple v6rra, lasteaiaiuhmas
kuni nelja lapse v6rra ning liitrUhmas kuni kahe lapse v6rra.

$ 14. Lastehoiu riihm
(1) Lastehoiu rUhma moodustab direktor.
(2) Laste arv rUhmas on kuni 11 last.

$ 15. Klassid
(1) Klassi tditumuse Ulemine piirnorm on 24 6pilast.
(2) Vallavalitsus v6ib direktori ettepanekul ning hoolekogu n6usolekul kehtestada piirnormist
suurema klassi tditumuse piirnormi, kuni 26 6pilast.

$ 16. Hariduslike erivajadustega 6pilaste klassid ja riihmad

Hariduslike erivajadustega 6pilase 6ppe paremaks korraldamiseks vdib moodustada
koost66s kooli pidajaga vajadusel erivajadusega laste rUhmi ja klasse, et luua vajalikud
tugiteenused 6pilastele, kellele neid ei ole v6imalik tagada tavaklassis.

$ 17. Pikapdevarlihmad

(1) PikapeevarUhma tditumuse Ulemine piirnorm on 24 6pilast. Vallavalitsus v6ib direktori
ettepanekul ning hoolekogu n6usolekul kehtestada suurema rtihma tditumuse i.ilemise
piirnormi.

(2) Opilane v6etakse pikapdevarUhma vastu ja arvatakse sealt vdlja direktori otsusega ja
vanema taotluse alusel v6i alaealise m6jutusvahendite seaduses sdtestatud juhul alaealiste
komisjoni otsuse alusel.



$ 18. Kooli lOpetamine
(1) Kooli l6petamine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri mddrusega kinnitatudp6hikooli l6pueksamite korraldamise ning_p6nxooli iopetamise tingimustele ja korrale.
I?l i:l i9ot i r6p.etan ure vdrjastab koor p-onir.ooii nputl n nistuse.(J) uppeKava ldbinud lasteaialapsele annab koot vdlja koolivalmiduskaardi, milles on

[1,,fl:"#i,,fffi"il:isu 
tulemused. Vanem esitab rootiv'armiousraaroikooti, xus raps asuo
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$ 19. Koolis toimuva 6ppekavavdlise tegevuse korratdamise alused
(1) Koolis korraldatava tegevuse puhul, mis ei
tegevus), v6ib kulude katmine toimuda
kaasrahastamisel.

ole kooli Oppekava osa (6ppekavavdline
6ppekavavdlises tegevuses osalejate

(2) Oppekavavdliste tegevuse loetelu, kus toimub kulude katmine 6ppekavavdlises
tegevuses osalejate kaasrahastamisel ja kaasrahastamise kaudu kaetavate kulude mddra
6ppekavavdlise tegevuse l6ikes, kehtestab vatlavalitsus kooli ettepanekul.

5. peatiikk
LASTEHOIU. JA LASTEAIALASTE, OPIMSTE JA VANEMATE 6IGUSED JA

KOHUSTUSED

$ 20. Lastehoiu- ja lasteaialaste 6igused
(1) Lastehoiu- ja lasteaialapsel on 6igus vaimselt ja fUUsiliselt tervislikule keskkonnale ja
pdevakavale, eneseusald ust ja vaimset erksust toetavale tegevusele.
(2) Lasteaialastel on 6igus pedagoogide igakUlgsele abile ja toetusele alushariduse
omandamisel.

$ 21. 6pilaste 6igused ja kohustused

(1) Opilastel on 6igus:

1) v6tta osa 6ppet66st;
2) saada Oppekavas ettendhtu omandamiseks 6igusaktidega sdtestatud tingimustel ja
korras tdiendavat abi Opetajalt;
3) luua koolis Uhinguid, klubisid, stuudioid, ringe ning osaleda nende t66s arvestades
6ig usaktides sdtestatut;
4) v6tta osa k6igist klassivdlistest 6pilastiritustest, mis on ette ndhtud kooli pdevakavas;
5) nOustamisele ja tugimeetmete rakendamisele p6hikooli- ja gUmnaasiumiseaduses ja
selle alusel kehtestatud tingimustel ja korras;
6) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele 6ppe- ja kasvatustod
korraldamise osas;
7) moodustada koolis 6pilasesindus, kes esindab 6pilaskonda koolisisestes suhetes;
8) osaleda valitud 6pilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
9) saada koolist teavet koolikorralduse ja Opilaste 6iguste kohta.
(2) Opilased on kohustatud:

1) osalema temale kooli pdevakavas v6i individuaalses 6ppekavas ettendhtud 6ppes;



2) oppima voimetekohaselt, end arendama ja oma tea.dmisi pidevalt tdiendama;3) suhtuma tugupidavalt kaasinimestesse ia laigima uldtunnusi"tro-rorratinorme;4) tditma koori kodukordl ning kandm" r".trtrJt.Jr" rikkumise eest;5) hoidma kooli head mainet;6) hoidma kooli kasutuses olevat vara;7) t€iitma teisi seadustest ja nende alusel antud 6igusaktidest tulenevaid kohustusi.

$ 22. Lasteaiarapse vanemate 6igused ja kohustused
(1) Vanematel on 6igus:

1) tuua last lasteaeda ja viia sealt dra vanematele sobival ajal lasteaia pflevakavajdrgides;

?l teha ettepanekuid rasteaiaeru korrardamise parandamiseks;3) teha ettepanekuid laste mitmekulgseks 
"r"ngr[" 

ja kasvamiseks vajalike tingimusteloomiseks, aidates ise kaasa nende tinglmuste ru;ui-misete;4) tutvuda lasteaia 6ppe- ja paevakavaga;
5) saada teavet lasteaia tdOkorralduse lohta;6) saada teavet ainelise abija soodustuste saamise kohta vallavolikogu poott kehtestatud
ulatuses ja korras;
7) p66rduda oma 6iguste kaitseks hoolekogu, vallavalitsuse, maavanema, Haridus - ja
Tead usm inisteerium i v6i lastekaitseorgan isatsioon i poole.

(2) Vanemad on kohustatud:

1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks
lasteaias;
2) kinni pidama lasteaia pdevakavast ja kodukorrast ning laste tervisekaitse ja tervise
edendamise nOuetest.

$ 23. Lastehoiu lapsevanemate 6igused ja kohustused
(1) Vanematel on 6igus:

1) tuua last lastehoidu ja sealt dra vanematele sobival ajal lastehoiu pdevakava

2) teha ettepanekuid laste mitmekUlgseks arenguks ja kasvamiseks vajalike tingimuste
loomiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;

(2) Vanemad on kohustatud:

1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja kasvamiseks;
2) kinni pidama lastehoiu pdevakavast ja kodukorrast ning laste tervisekaitse ja tervise
edendamise nOuetest;

$ 2a. Opilaste vanemate 6igused ja kohustused
(1) Vanemal on 6igus:

1) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning oma lapse kohta;
2) teha ettepanekuid koolielu korraldamise parandamiseks.

(2) Vanemal on kohustus:

1) vOimaldada ja soodustada 6pilase koolikohustuse tditmist
2) luua koolikohustuslikule 6pilasele kodus 6ppimist soodustavad tingimused ja 6ppes
osalemise eeldused;



3) esitada koorire oma kontaktandmed ja teavitada nende muutustest;4) tutvuda koolielu reguleerivate aktidega;5) teha koost66d kooliga pohikooli- ja lumnaasiumi seaduses ja selle atusel kehtestatud6igusaktides sdtestatud tingimustel ja korias;6) kasutada meetmeid, mida talle pakub kool voi elukohajdrgne valla- v6i linnavalitsus;7) p66rduda koori ettepanekur nOustamisromisloni poote;
9) taotleda vajaduse korral koolilt ja opilase etulonalargselt vaila- v6i tinnavatitsusett6igusaktides sdtestatud koolikohustusetditmise tagamise meetmete rakendamist.

$ 25. 6pilasesindus

(1) Opilasesindus on 6pilaskon-da esindav organ. Opilasesindusse kuuluvad demokraalikult
valitud 1 .-9' klasside Opilased. Opilasesindust juhib president, kes valitakse 6pilasesinduse
liikmete poolt 6ppeaasta esimeset koosolekul.
(2) Opilasesindus juhindub oma tegevuses kooli p6himddrusest, kokkulepetest koolijuhtkonnaga, 6pilasesinduse p6himddrusest ning Eest Vabariigis kehtivatest
6igusaktidest.
(3) Opilasesindus leihtub oma tegevuses kooli p6hivdtirtustest ning eesmdrkidest ning
arvestab Opilaste huvidega, vajadustega, 6iguste ja kohustustega.
(4) Opihsesindus osaleb koolisisestet nouploamistelja koosolJkutel, avaldab arvamust
kooli Oppekava ja arengukava kohta ning algatab ja viib l:ibi 6ppekavavdliseid tegevusi.

$ 26. 6pitaskonna poolt 6pilasesinduse p6himiiiiruse heakskiitmise kord
(1) Kooli 6pilasesindus tegutseb 6pilasesinduse p6himddruse alusel. Opilasesinduse
p6himddruse kehtestamisel ldhtutakse p6hikooli- ja gumnaasiumiseaduses sdtestatust, Eesti
Vabari ig i 6igusaktidest ja kokku lepetest j u htkon naga.
(2) Opilasesindusel on oma pOhimddrus, millei sdtestatakse 6pilasesinduse Uldsdtted,
eesmdrgid, 6igused ja kohustused, sisekorraldus ja juhtimine, tegevuse lOpetamine ning
p6himddruse muutmine.
(3) Opilaskonna p6himddruse v6tab vastu 6pilasesinduse juhatuse ja osakondade koosolek
li hthiidltee nam usega.
(a) POhimddrus j6ustub pdrast selle kinnitamist kooli direktori poolt.
(5) Opilasesinduse p6him€idrus on kdttesaadav kooli -ja 6pilasesinduse kodulehelt.

KooLITOorIuere%TSiS5 JA KoH USTUSED

$ 27. Koolitddtajad

(1) Koolitootajad on direktor, 6ppealajuhataja, 6petajad, tugispetsialistid, teised 6ppe- ja
kasvatusalal t66tavad ning muud t66tajad.

(2) Koolit66tajate koosseisu kinnitab direktor kooli pidaja kehtestatud korras.
(3) Direktori, 6ppealajuhataja, Opetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsioonin6uded vastavad

haridus- ja teadusministri kehtestatud mddrusele.

$ 28. 6petajad

(1) Opetajad on koolis todtavad klassi6petajad ja Uhe v6i mitme 6ppeaine 6petajad.



(2) opetaja pohiiilesanne on toetada .iga 6pitas" 
"r"lqyt ning aidata opiraser kujundadahuvi- ja v.imetekon"tt 

-opit"9o,l-tr&;;;.' 
.fo-ilage ]"-'to*.,"i" vastastikusererugupidamisere ja uksteisemoiltmisere rl;; I;;66re 6pirastb ;" r"n"ratega.(t) 

nif;i.,.Xrffi::ffi::--l;;:;" on arendada oma kutseosiusi ia orra kursis

$ 29. Lastehoiutd6tajad

,'',,:ff::nz,:::ijili.r;[,l3l*noidjad, kes vastavad sotsiaarhoorekande seaduse g 127
o'[?i:ilil:1iffi: lapsehoiuteenuse osutamise kestet last isiklikutt hooldama ning tasab

$ 30. Kootitddtajate digused ja kohustused

(1) Koolitootajatega s6lmib, muudab ja l6petab t66lepingud kooli direktor vastavusest66 lepi n g u sead useg a ja teiste tcios i hteid-r"g, r""iir"i" o"ig r""Itid"g".(2) Koolitdotajate-lilesand-ed ja kohustusea,-;ig;;d ja vlstrtr, -,iaaratakse 
kindrakskdesolevas p6himddruses, t66sisekorr*"#iJe, ametijuhendite ja to6lepingutega,mis on kooskolas t66seadusandlusega ;ilg- opetajaie t,io.rnt"io reguleerivate6igusaktidega.

(3) Koolit66taja vastutab tema hoolde usaldatud kooli vara sditimise ja 6ige kasutamiseeest.
(4) Koolitootajate ulesandeks on tagada kooli hdireteta t66, kooli majandustik teenindaminening vara korrasolek ja sdilimine.
(5) Koolit6dtajatet on 6igus:
1) anda soovitusija teha ettepanekuid kooli t66 paremaks korraldamiseks, to6tajatetunnustamiseks ja uuenduste algatamiseks;
2) osaleda kooli arendustegevuies;
3) saada t66ks vajalikke vahendeid;
4) saada tdiendkoolitust;

(6) Koolit60tajal on kohustus:
1) teha t66lepinguga kokku lepitud ja ametijuhendis ndidatud t66d ning tdita erikorratduseta
Ulesandeid, mis tulenevad t66 iseloomust;
2) hoida saladuses talle t66 tOttu teatavaks saanud juurdepddsupiiranguga informatsiooni

ning teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavaid andmeid; 
'

3) kasutada tema kdtte usaldatud kooti vara sddstlikult ja heaperemehelikult;
4) pidada kinni ettenaihtud t66ajast ja t66distsiptiinist;
5) tiiita t66kaitse- ja tuleohutusn6udeid.

$ 31. Konkursi korraldamine

(1) Oppealajuhataja, 6petajate, tugispetsialistide ning teiste 6ppe- ja kasvatusalal t66tavate
isikute ametikohtade tditmiseks korraldab direktor avatiku konkursi.

(2) Konkursi ldbiviimise korra kehtestab kooli hoolekogu direktori ettepanekul.
(3) Kui 6petaja vaba ametikoha tditmiseks korraldatud konkursil ei leiia

kvalifikatsioonin6uetele vastavat 6petajat, v6ib direktor s6tmida tdhtajalise t66lepingu
kuni Uheks aastaks isikuga, kellel on vdhemalt keskharidus ja korraldada aasta joolsut
uus avalik konkurss.
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$ 32. Kooli vara
(1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle. kooli pidaja poolt sihtotstarbeliseltkasutamiseks ja valdamiseks antud maa,.hooneo, i"j"ti."d, seadmed, inventar ja muu vara.(2) Kool kasutab ning valdab tema valduses ;a [asutuses orevat'vara vastavart seresttulenevatele 6igusaktidele.

$ 33. Eelarve ja rahastamine
(1) Koolil on oma eelarve osa Rae valla tervikeelarvest, mille kinnitab Rae Vallavolikogu
(2) Kooli rahastatakse riigieelarvest, 

. 
kooli pidaja eelarvest, laekumistest sihtasutustett,annetustest, pohimddruses sdtestatud oppelavavdristest tegevustest ja muudest6ppekavavdlistest tasulistest teenustes, iaiskasvanute kooliiusest, 6ppematerjalidekirjastamisest, kooli kasutuses olevate esemete uurimisest j" r"ntiri."rt, v6isluste jakontsertide korraldamisest.

(3) oppekavavalises tegevuses osalemise eest voetava tasu mddrad kehtestab vallavalitsuskooli ettepanekul.

$ 34. Asjaajamine ja aruandlus
(1) Kool korraldab oma asjaajamist 6igusaktidega kehtestatud n6uete ja asjaajamiskorra

kohaselt.
Oppe- ja kasvatusataseid kohustuslikke dokumente peetakse paberil v6i elektrooniliselt
Kool annab oma tegevuse kohta aru Oigusaktidega sdtestatud korras ja tdhtaegadel.

(2)
(3)

..8.peatUkk
JARELEVALVE

$ 35. JSrelevalve

(1) Kooli juhtimist ja tegevust kontrollib vallavalitsus.
(2) Riiklikku jdrelevalvet 6ppe- ja kasvatustegevuse iile teostab Haridus- ja

Teadusministeerium v6i nende Ulesandel Harju maavanem.



RAdNBi'13[1,=,

l.Li; [ll,iXlida 
kehtetuks Rae Vallavalitsuse 13. veebrua ri 2ol4mddruse nr 11 ,,Lagedi

$ 37. Kiiesorev mddrus joustub kormandar pdevar peare avarikustamist.

Mart VOrklaev
Vallavanem

\r,

Martin Minn
Vallasekretdr


