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       MUSTJALA  LASTEAED-PÕHIKOOLI 
                            PÕHIMÄÄRUS 

 
 
 

  
                                              I   ÜLDSÄTTED  
 
 
§ 1 Nimetus 
(1) Asutuse täielik nimetus on Mustjala Lasteaed-Põhikool (edaspidi lasteaed-põhikool). 
 
 § 2  Asukoht 
(1) Lasteaed-põhikooli  asukoht  on  Kooli 1 , Mustjala vald, Saare maakond   93601, Eesti 
Vabariik. 
  
§ 3 Liik ja haldusala 
(1) Kool on munitsipaalkool põhihariduse ning alushariduse omandamiseks lastele. 
(2) Lasteaed-põhikool on Mustjala vallavalitsuse (edaspidi  vallavalitsus) hallatav asutus. 
(3) Lasteaed-põhikoolil  on vallavolikogu poolt kinnitatud teeninduspiirkond ning vallavalit- 
suse poolt kehtestatud lasteasutusse vastuvõtu- ja sealt väljaarvamise kord. 
(4) Lasteaed-põhikooli tegevuse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud 
koolitusluba. 
(5) Kool juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, põhikooli- ja gümnaasiumi-
seadusest, teistest  Eesti Vabariigi  õigusaktidest,  Mustjala valla  õigus- ja haldusaktidest ning 
käesolevast põhimäärusest. 
(6) Lasteaed-põhikoolil on arengukava,  kus määratakse arenduse põhisuunad ja –valdkonnad 
ning tegevuskava. 
(7) Lasteaed-põhikool on moodustatud  Mustjala Põhikooli  ja Mustjala lasteaia liitmise  teel. 
 
§ 4 Teeniduspiirkond ja vastuvõtukord 
(1) Lasteaed-põhikooli teeninduspiirkond  on  Mustjala valla haldusterritoorium. 
1) Teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõtule lisaks  võetakse vabade kohtade olemasolul 
lasteaeda lapsi väljaspoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras samas vallas elavaid 
lapsi,  seejärel teeninduspiirkonnas  töötavate vanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda  
elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud avaldusi. 
(2) Laste lasteaed-põhikooli vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus. 
 
§  5  Pitsat, sümboolika 
(1) Lasteaed-põhikoolil on oma nimetusega pitsat. 
(2) Lasteaed-põhikoolil on oma sümboolika. 
 
§ 6 Asjaajamise alused 
(1) Lasteaed-põhikoolis toimub suhtlemine, õppe-ja kasvatustöö eesti keeles. 
(2) Lasteaed-põhikooli asjaajamine toimub vastavalt lasteaed-põhikooli asjaajamiskorrale, mille 
kinnitab lasteaed-põhikooli direktor oma käskkirjaga. 
(3) Lasteaed-põhikooli õppe-ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike  dokumentide loetelu ja 
nende  täitmise korra kehtestab  haridus-ja teadusminister. 



 
§ 7 Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord 
(1) Kooli põhimääruse  kinnitamine ja muutmine toimub Mustjala Vallavolikogu poolt sätesta-
tud korras ametiasutuse  ettepanekul. 
 
  

II  TEGEVUSE  EESMÄRGID  JA ÜLESANDED 
 

§ 8  Tegevuse eesmärk 
(1) Võimaldab 2-7 aastaste laste hoidu ja alushariduse omandamist  ning õpilastel koolikohus-
tuse  täitmist ja  põhihariduse omandamist statsionaarses vormis; 
(2) hoiab ja tugevdab lapse tervist  ning soodustab tema emotsionaalset,  kõlbelist,  sotsiaalset, 
vaimset ja kehalist arengut; 
(3) organiseerib klassivälist tegevust ja huviringe; 
(4) võib korraldada ja läbi viia kursusi, seminare, konverentse ja laagreid; 
(5) võib organiseerida täiendõpet; 
(6) võib ette näha õppekavaväliseid tegevusi, mida ei tasustata lasteaed-põhikooli eelarvest 
(lastevanemate kulul töötavad ringid).  
 
§ 9  Ülesanded 
(1) Lasteaed-põhikooli  ülesanded on: 
1) luua turvaline ja soodne keskkond lapse teadmiste, oskuste ja vilumuste  optimaalseks 
arenemiseks ja omandamiseks ning väärtuste ja käitumisnormide süsteemi kujunemiseks, mis 
loob eeldused lasteaialapse  õpingute jätkamiseks koolis ja  koolilapse  õpingute  jätkamiseks  
ning töö- ja toimetulekuoskuste omandamiseks; 
2) luua keskkond terve lapse kasvamiseks;   
3) luua koolikohustuslikele lastele tingimused põhihariduse omandamiseks statsionaarses 
õppevormis; 
4) luua mitmekülgsed võimalused  õppetööväliseks huvitegevuseks kooli juures. 
(2) Koolil on oma ülesannete täitmiseks õigus osaleda vallavalitsuse nõusolekul organisatsioo-
nide, liitude ja töögruppide tegevuses. 
 
§ 10 Arengukava 
(1) Lasteaed-põhikooli järjepideva arengu tagamiseks  koostab lasteaed-põhikool koostöös  
pedagoogilise nõukogu, õppenõukogu ja hoolekoguga arengukava. 
(2) Arengukavas määratletakse: 
1) lasteaed-põhikooli  põhisuunad ja –valdkonnad; 
2) tegevuskava kolmeks aastaks, mille koostamisel arvestatakse  lasteaed-põhikooli sisehinda-
mise  aruandes väljatoodud lasteaed-põhikooli  tugevuste ja parendusvaldkondadega; 
3) arengukava uuendamise kord. 

 
 
                                                   III  STRUKTUUR  

 
§ 11 Struktuur 
(1) Lasteaed-põhikoolis on lasteaiarühmad ja klassid  õpilastele. 
(2) Lasteaed-põhikooli juures tegutsevad pikapäevarühmad ja huvialaringid. 
(3) Rühmade arv  lasteaias sõltub laste arvust, vajadusest ning võimalustest ja need moodustab 
direktor. 
(4) Vastavalt vajadusele  ja võimalustele võib lasteaias moodustada liitrühmi vanuses 2-7. 
(5) Kool töötab üheksa klassikomplektiga vastavas vanuses laste olemasolule või liitklassidega 
vastavalt seadusandlusele. 
(6) Lasteaed-põhikooli hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks  vajalike 
tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu kahe lapse võrra liitrühmas. 
 
 
                             



 
                                 IV   ÕPPE – JA KASVATUSTÖÖ  KORRALDUS 
 
§ 12 Õppekava 
(1) Lasteaed-põhikooli õppekasvatustöös jälgib  asutus  Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud 
koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava, põhikooli ja gümnaasiumi  riiklikku õppekava ning 
haridusministri määrusega  kehtestatud  põhikooli  lihtsustatud  riiklikku õppekava. 
(2) Õpingute alusdokumendiks on direktori poolt kinnitatud lasteaed-põhikooli õppekava. Kool 
tegutseb üldainete suunitlusega  õppekava alusel.  
(3) Lasteaed-põhikoolil on oma  tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse kooli-
eelse lasteasutuse, põhikooli  ja gümnaasiumi riiklikku õppekava ning valla kultuurilist omapära 
ja  rahvatraditsioone. Lasteaed-põhikooli tegevus- ja päevakavad kinnitab direktor. 
(4) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed  välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud 
lapse arengu tulemused.  Vanem  esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma kooli-
kohustust. 
(5) Kooli õppekava läbinud sooritavad kolm riiklikku eksamit (erandiks õpilased, kes õpivad 
lihtsustatud õppekava alusel). 
 
§ 13 Õppe eesmärgid 
(1) Lasteaed-põhikooli õppe–eesmärgiks on tagada riikliku õppekavaga sätestatud  teadmiste ja 
pädevuste omandamine. 
 
§ 14 Õppekavaväline  tegevus 
(1) Kooli  õppekavaväline tegevus on ürituste ning tasuta  ja  tasuliste  ringide korraldamine. 
 
§ 15 Õppe-ja kasvatustöö korraldus 
(1) Lasteaed-põhikool töötab oma tegevus- ja päevakava ning tunniplaani järgi, mille kinnitab 
direktor.  
(2) Õppekavale vastavad õpikud, töövihikud ja tööraamatud valib õpetaja haridus- ja teadus-
ministri määrusega kinnitatud loetelust.  
(3) Lasteaed-põhikooli õppekirjanduse kogu kasutamist korraldab sekretär vastavalt ameti-
juhendile ning lähtudes haridus-ja teadusministri määrusega kehtestatud töökorralduse alustest. 
(4) Õppetegevus toimub statsionaarses õppevormis. 
(5) Õppeaasta algab 1. septembril  ja lõpeb 31.augustil.  Õppeaasta  koosneb õppe- ja eksami-
perioodist ning koolivaheaegadest. Koolivaheajad, kooli lõpueksamite korraldamise ning kooli 
lõpetamise tingimused  ja  korra  kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega. 
(6) Ühes nädalas on viis õppepäeva. Õpilaste nädalakoormus õppetundides on määratud  kooli 
õppekavaga  ja  see ei või ületada  seadusega ettenähtud suurimat lubatud koormust. 
(7) Koolis õpetatakse A-võõrkeelena inglise keelt ja B-võõrkeelena vene keelt. 
(8) Kool valib valikaineid vastavalt vajadustele ja võimalustele ning püüdes arvestada peda-
googide, õpilaste ja vanemate  ettepanekuid. 
(9) Õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi arvestatakse viiepallisüsteemis, kus hinne“5” on “väga 
hea”,  hinne “4”- “hea”, hinne “3”- “rahuldav”, hinne “2” –“puudulik” ja hinne “1” –“nõrk”. 
Õpilaste käitumist ja  hoolsust hinnatakse hindega  “eeskujulik”, “hea” , “rahuldav”  või 
“mitterahuldav”. 
(10) Direktor võib moodustada vallavalitsuse nõusolekul ning vastavalt vajadusele parandus-
õppe- või pikapäevarühmi. 
(11) Õpilaste  hindamise, järgmisesse klassi üleviimise  ning  klassikursust  kordama  jätmise 
alused, tingimused  ja  kord on kehtestatud haridus- ja teadusministri määrusega ja otsuse teeb 
õppenõukogu.  
(12) Vanem või teda asendav isik on kohustatud looma lapsele alushariduse omandamiseks 
vastavad tingimused. 
(13) Kooli ja kodu koostööks kutsub lasteaiaõpetaja, klassijuhataja või kooli direktor vajadusel 
vähemalt  1 kord aastas kokku lastevanemate koosoleku. 
(14) Vastavalt põhikooli ja gümnaasiumiseadusele viib lasteaiaõpetaja ja klassijuhataja lapse-
õpilasega läbi  arenguvestluse, mille eesmärk  on lapse-õpilase arengu toetamine. 
(15) Lapse-õpilasega läbiviidavast  arenguvestlusest võtavad osa vanemad (vanem) ja õpetaja. 



(16) Arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord kooskõlastatakse kooli õppenõukogu /peda-
googilise nõukogu ja hoolekoguga ning selle kinnitab direktor. 
(17) Õppe- ja kasvatustöös järgitakse kooli traditsioone.   
 
§ 16.Tööaeg 
(1) Lasteaia aastaringse  või hooajalise  tegutsemise  otsustab vallavalitsus  hooolekogu 
ettepanekul. 
(2) Kooli õppetöö sätestatud haridus-ja teadusministri määrusega.   

 
 

    V  LASTEAED-PÕHIKOOLI VASTUVÕTT. LASTE-ÕPILASTE  JA NENDE     
 
                                 VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
§ 17 Lasteaed-põhikooli vastuvõtt 
(1) Laste vastuvõtt lasteaiarühmadesse toimub vanema avalduse alusel vallavalitsuse poolt 
kehtestatud korras, kooli  klassidesse  võetakse õpilased vanema või eestkostja  kirjaliku 
avalduse alusel. 
(2) Laste lasteaeda vastuvõtt  ja üleandmine lastevanematele toimub lasteaia  territooriumil. 
(3) Lapse lasteaeda astumisel esitavad vanemad koos avaldusega  lapse tervisetõendi. Lapse 
kooli astumisel esitavad vanemad avalduse, lapse sünnitunnistuse ning lapse tervisekaardi ja 
foto. 
(4) Koolikohustuslik on õpilane kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. 
(5) Õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus, EHIS-s. 
(6) Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust 
ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning saada õppekavas ettenähtu omandamiseks peda-
googidelt igakülgset abi ja toetust. 
. 
§ 18 Õpilaspilet 
(1) Õpilasele väljastatakse õppimise perioodiks õpilaspilet, mille väljaandmise korra  ja vormi 
kinnitab  haridus-ja teadusminister oma määrusega. 
 
§ 19  Laste-õpilaste õigused: 
1) lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja 
vaimset erksust toetavale tegevusele ning saada õppekavas ettenähtu omandamiseks pedagoogi-
delt igakülgset abi ja toetust; 
2) võtta osa tegevustest,  mis tagavad alushariduse omandamise; 
3) moodustada koolis õpilasesindus. Õpilasesinduse ülesanded ja valimise korra sätestab 
õpilasesinduse põhimäärus, mille kiidab heaks kooli hoolekogu ning kinnitab direktor; 
4) osaleda valitud õpilasesinduse kaudu koolielu probleemide lahendamises; 
5) kasutada klassivälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi jm 
vahendeid; 
6) asutada koolis  klubisid ja ringe, mille tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatus-
taotluste ning seadusandlusega; 
7) saada koolist informatsiooni koolikorralduse ja õpilaste õiguste ning kohustuste  kohta, samuti  
esmast teavet õppimisvõimaluste kohta; 
8) saada sotsiaalministeeriumi poolt ettenähtud korras meditsiinilist abi; 
9) pöörduda oma õiguste kaitseks ametiasutuse, Haridus-ja Teadusministeeriumi, maavanema 
või lastekaitseorganisatsiooni poole; 
10) saada pedagoogidelt  igakülgset abi  ja toetust  hariduse omandamisel. 
 
 
§ 20 Laste-õpilaste kohustused:   
(1) õpilased: 
1) osalema õppetöös (õpilane puudub vaid vanema nõusolekul teatamisega klassijuhatajale, 
vastasel juhul tegemist põhjuseta puudumisega); 
2) täitma lasteaed-põhikooli kodukorda; 



3) täitma üldkehtivaid moraali- ja käitumisnorme;  
4) hoidma lasteaed-põhikooli vara ja ümbritsevat loodust;  
5) hoidma lasteaed-põhikooli  head mainet; 
6) lapsed-õpilased õpivad vastavalt oma võimetele, arendavad pidevalt oma teadmisi ja oskusi, 
suhtuvad lugupidavalt kaasinimestesse, ilmutavad kodanikutunnet  ja osalevad vastavalt 
eakohastele võimetele kooli heaks tehtavas töös. 
(2) Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust 
ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning saada õppekavas ettenähtu omandamiseks peda-
googidelt igakülgset abi ja toetust. 
(3) Lasteaialaste kohustused on  kokku lepitud rühma reeglites. 
 
§ 21 Tunnustuse ja laituse avaldamine 
(1) Lastele-õpilastele avaldatakse tunnustust  ja laitust seadustes, haridus-ja teadusministri 
määruses, kooli põhimääruses ja kooli kodukorras ettenähtud korras.  
(2) Õpilaste suhtes, kes ei täida kooli kodukorda, on koolil  õigus kohaldada  mõjutusi vastavalt 
õigusaktidele. 
 
§ 22 Lapsevanemate õigused: 
(1) Vanematel on õigus: 
1) eelneval  kokkuleppel tuua last lasteaeda ja viia sealt ära neile sobival ajal lasteaia päevakava 
järgides; 
2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise 
kaasa nende tingimuste loomisele; 
3) osaleda lasteaed-põhikooli töös ja juhtimises  üldkoosolekute  ja hoolekogusse valitud liikme 
kaudu; 
4) tutvuda lasteaed-põhikooli õppe- ja päevakavaga ja saada teavet lasteaed-põhikooli töökorral-
duse kohta; 
5) õppenõukogu  otsusega mittenõustumise, samuti lapse kasvatamist ja õpetamist puudutavate 
ja muude vaidluste lahendamiseks pöörduda lasteaed-põhikooli direktori, hoolekogu ja lasteaed-
põhikooli üle riiklikku järelevalvet teostava isiku poole; 
6) osaleda rühma tegevuses; 
7) saada nõustamist pedagoogilistes küsimustes. 
 
§ 23  Lapsevanemate kohustused: 
(1) Vanemad on kohustatud: 
1) looma lastele vastavad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks ning kooli-
kohustuse täitmiseks  ja õppimiseks; 
2) vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras tasuma igakuiselt  lasteaia õppe- ja 
toitlustuskulusid ning kohamaksu; 
3) informeerima lasteaed-põhikooli direktorit või õpetajat lapse puudumisest või lahkumisest; 
4) kinni pidama lasteaed-põhikooli päevakavast ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise 
nõuetest; 
5) osa võtma üldkoosolekutest, rühma- ja klassikoosolekutest; 
6) õpetaja kutsel osalema õpilase-lapsega läbiviivast arenguvestlusest; 
7) tegema lasteaiaga koostööd lapse arengu soodustamiseks. 
 

 
                VI   KOOLI TÖÖTAJATE  ÕIGUSED  JA KOHUSTUSED 
 
§ 24  Töötajad 
(1) Lasteaed-põhikooli töötajad on: 
1) pedagoogid :direktor, õpetajad 
2) majandusjuhataja 
3) sekretär 
4) õpetaja abid, koolitädid 
5) kütjad 
6) spordisaali perenaine 



(2) Pedagoogide andmed  on Eesti Hariduse Infosüsteemis. 
 

§ 25 Personali koosseis 
(1) Lasteaed-põhikooli personali koosseisu määrab direktor lähtudes haridus-ja teadusministri 
poolt kinnitatud miinimumkoosseisudest  ja vastavalt hoolekogu poolt kooskõlastatud  ning 
vallavolikogu poolt kinnitatud eelarvele. 
(2) Töölepingud kooli töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab kooli direktor vastavuses töö-
seaduste ja muude töösuhteid reguleerivate õigusaktiga. 
 
§ 26 Personali  ülesanded 
(1) Lasteaed-põhikooli personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töö-
lepingu, ametijuhendite, töösisekorraga, mis on kooskõlas tööseadusandlusega ja pedagoogide 
töösuhteid reguleerivate muude aktidega. 
(2) Personali ülesandeks on laste-õpilaste õpetamine, kasvatamine. Õppe-ja kasvatustöö tugineb  
laste-õpilaste  ja pedagoogide vastastikusele lugupidamisele ja teineteisemõistmisele ning koos-
tööle  laste-õpilaste kodudega. 
(3) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta. 
(4) Lapse koduse ebarahuldava kasvukeskkonna kohta on personal kohustatud andma teavet 
direktorile, kes informeerib olukorrast valla sotsiaaltöötajat. 
 
§ 27 Pedagoogid 
(1) Pedagoogide tööülesanded, õigused ja kohustused ning vastutus on määratud töölepingute, 
ametijuhendite ja muud töösuhteid reguleerivate  õigusaktidega. 
1)loovad tingimused laste kasvamiseks, arenemiseks ja õppimiseks vastastikusel lugupidamisel 
ning üksteisemõistmisel põhinevas koostöös laste ja nende koduga; 
2) vastutavad lapse tervise ja turvalisuse eest lapse lasteaias või koolis viibimise ajal; 
3) tagavad kehtiva õppekava, tegevus- ja päevakava järgimise lasteaias ning vastutavad oma aine 
õpetamise kvaliteedi eest koolis; 
4) valmistavad lapsi ette kooli astumiseks; 
5) nõustavad lapsevanemaid pedagoogilistes küsimustes; 
6) vastutavad õppevahendite ja muu lasteaed-põhikooli vara säilimise, sihipärase kasutamise ja 
korrashoiu eest. 
 
§ 28 Muud töötajad: 
1) tagavad lasteaed-põhikooli majandusliku teenindamise, pedagoogide abistamise ja häireteta 
töö; 
2) tagavad laste tervisliku ja häireteta toitlustamise; 
3) tagavad lasteaed-põhikooli vara säilimise, selle korrashoiu ja täiendamise ning säästliku 
kasutamise; 
4) jälgivad lasteaed-põhikooli territooriumi, ruumide ja sisseseadete seisukorda, töökaitse ja 
tuleohutuse vahendite korrasolekut, rakendavad abinõusid nende õigeaegseks remondiks.  
 
§ 29  Konkurssi korraldamine ja atesteerimine 
(1) Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise 
korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul. 
(2) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle 
otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise tingimused ja korra kehtestab haridus- 
ja teadusminister määrusega.  
  
 
                                    VII     KOOLIELU  KORRALDAMINE 
 
§ 30 Direktor 
(1) Lasteaed-põhikooli juhib direktor,  kellega sõlmib, peatab, muudab  ja lõpetab töölepingu 
vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik. 
1) korraldab lasteaed-põhikooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib 
koostöös vallavalitsusega  kooli finantsmajanduslikku tegevust ning kannab vastutust kooli 



üldseisundi  ja arengu  ning rahaliste  vahendite õiguspärase  ja otstarbeka  kasutamise  ning 
eelarve  täitmise eest; 
2) teostab tehinguid seaduses sätestatud üleannete täitmiseks valla eelarves selleks ettenähtud 
vahendite piires; 
3) tegutseb kooli nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis  riigi-ja omavalitsus-
asutustes, suhetes  füüsiliste  ja juriidiliste isikutega; 
4) on aruandekohustuslik kooli hoolekogu ees; 
5) kinnitab kooli struktuuri, töötajate  koosseisu  ja töötasustamise alused (palgajuhend); 
6) kinnitab töötajate ametijuhendid  ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega 
töölepingud; 
7) annab oma pädevuse piires kooli töö korraldamiseks käskkirju  ja kontrollib nende täitmist; 
8) vastutab asjaajamise õigsuse eest ja dokumentide säilitamise eest; 
9) tagab õppe- ja kasvatuskorralduse vastavuse haridus- ja teadusministeeriumi poolt kinnitatud 
õppekavale; 
10) koostab lasteaed-põhikooli kulude eelarve kava ja esitab selle kooskõlastamiseks 
hoolekogule; 
11) tunnustab ja karistab personali; 
12) tagab personalile ohutud töötingimused, tutvustab töötaja tööle võtmisel, samuti töötamise 
ajal töökorra, töökaitse ja tuleohutuse nõudeid; 
(2) Lasteaed-põhikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. 
Konkursi  kuulutab välja ning selle läbiviimise korra kehtestab  vallavalitsus. Konkursi võitnud  
isiku kinnitab ametisse vallavalitsus. 
 
§ 31 Direktori asendamine 
(1) Direktori äraolekul asendab teda  sekretär. 
 
§ 32  Õppenõukogu 
(1) Lasteaed-põhikoolil on õppenõukogu, kuhu  kuuluvad  kooli  pedagoogid,  ja pedagoogiline 
nõukogu, kuhu kuuluvad lasteaia pedagoogid. 
(2) Õppenõukogu ja  pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaed-põhikooli õppe- ja  kasvatus-
tegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine 
lähtudes haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud õppenõukogu pädevusest ja töökorrast. 
(3) Pedagoogiline nõukogu ja õppenõukogu  töövormiks on koosolek. Koosolekud protokolli-
takse ja säilitatakse vastavalt asjaajamiskorrale. 
 
§ 33  Hoolekogu 
(1) Lasteaed-põhikooli tööks ning õppe- ja kasvatustegevuse edukaks kulgemiseks vajalike 
tingimuste loomisele kaasaaitamiseks kinnitab vallavalitsus oma volituste tähtajaks hoolekogu  
koosseisu.  
(2) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on pedagoogide, vallavolikogu, laste-
vanemate,  lasteaeda-põhikooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppeasutuse õppe-ja 
kasvatustegevuse jälgimisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasa-
aitamine. 
(3) Hoolekogu tegutsemise korra kehtestab haridus-ja teadusminister määrusega. 
 
§ 34 Hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestvus 
(1) Hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindajad, volikogu ja vallavalitsuse esindaja, 
lastevanemate esindajad. 
(2) Õpetajate esindaja valimine toimub õppenõukogus/pedagoogilises nõukogus hääletamise teel. 
(3) Vallavalitsus ja volikogu nimetavad hoolekogu koosseisu oma esindaja. 
(4) Hoolekogu liikmete  volitus kestab 4 aastat. 
 
§ 35 Hoolekogu pädevus ja töökord 
(1) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe. 
(2) Hoolekogu töövorm on  koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu 
esimehe või direktori ettepanekul. 



(3) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu 
liikmetest. Hoolekogu  võtab otsuseid vastu lihthäälteenamuse teel. 
(4) Hoolekogu 

1) kuulab ära direktori aruande õppekasvatustegevusest ja majandamisest; 
2) osaleb lasteaia arengukava koostamisel; 
3) esitab omapoolse arvamuse õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt; 
4) annab direktorile soovitusi eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks 

kasutamiseks. 
 
 
                    VIII   FINANTSEERIMINE, VARA JA ARUANDLUS  
 
§ 36  Vara 
(1) Kooli vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks  ja valdamiseks 
antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar  ning muu vara. 
(2) Lasteaed-põhikooli vara kuulub Mustjala valla munitsipaalomandisse.  
(3) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt vallavolikogu kehtestatud 
korrale.   
 
§ 37 Eelarve 
(1) Lasteaed-põhikoolil on oma eelarve, mille tulud moodustavad eraldised Mustjala valla 
eelarvest, lastevanematelt ning laekumised sihtfondidest, ettevõtete, asutuste, organisatsioonide 
ja üksikisikute annetustest ja lasteaed-põhikooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest. 
Kõik laekumised võetakse arvele valla eelarve tuluna. Sihtotstarbeline laekumine suurendab 
lasteaed-põhikooli eelarvet. 
(2) Lasteaed-põhikooli eelarve eelnõu, mis on eelnevalt heaks kiidetud hoolekogu poolt, 
esitatakse  vallavalitsusele. Eelarve kinnitab vallavolikogu. 
 
§ 38 Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine 
(1) Kool teostab oma vara valdamise, käsutamise ja kasutamise õigust lähtudes vallavolikogu 
kehtestatud korrast. 
(2) Kool hoiab  korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid, lähtudes koolile 
eelarveaastaks ettenähtud vahenditest. 
(3) Õpilaste poolt tekitatud aineline kahju hüvitatakse vastavalt kehtestatud korrale.  
 
§ 39  Asjaajamine ja aruandlus 
(1) Lasteaed-põhikoolis peetavate kohustuslike dokumentide loetelu  ja vormid, samuti nende 
täitmise korra  kehtestab haridus-ja teadusminister.  
(2) Lasteaed-põhikooli raamatupidamist korraldab vallavalitsuse raamatupidaja. 
 
§ 40 Järelevalve 
 (1)Lasteaed-põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ning taseme üle teostatakse 
riiklikku järelevalvet haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras. 
 
 
            IX   ÜMBERKORRALDAMINE  JA  TEGEVUSE LÕPETAMINE  
 
§ 41 Lasteaed-põhikooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine 
(1) Lasteaed-põhikooli tegevuse korraldab ümber või lõpetab  vallavalitsus vallavolikogu otsusel 
seadusega sätestatud korras. 
(2) Lasteaed-põhikooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine võib toimuda põhikooli- ja 
gümnaasiumiseadusest lähtuvalt ja pärast õppeperioodi lõppu. 
(3) Lasteaed-põhikooli ümberkorraldamisest  või tegevuse lõpetamisest  teatab vallavolikogu 
vanematele ja lasteaia-põhikooli töötajatele kuus kuud enne ühinemise, jagunemise või tegevuse 
lõpetamise tähtaega.  
(4) Lasteaed-põhikooli tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus õpilastele võimaluse jätkata 
õpinguid teises koolis.  



  
 X  PÕHIMÄÄRUSE  MUUTMISE  KORD 

 
§ 42 Põhimääruse muutmine 
(1) Põhimääruse muutmiseks võivad teha ettepanekuid kõik lasteaed-põhikooli  töötajad, 
hoolekogu, vallavalitsus ja vallavolikogu. 
(2) Täiendus- ja muudatusettepanekud vaatab läbi ning esitab koos oma seisukohtadega ja 
õppenõukogu ning hoolekogu heakskiiduga vallavolikogule kinnitamiseks lasteaia-põhikooli 
direktor. 
 
                              XI PÕHIMÄÄRUSES MÄÄRATLEMATA KÜSIMUSTE   

 LAHENDAMISE  KORD 
 
§ 43 Põhimääruses määratlemata küsimuste lahendamine 
(1) Kõik käesolevas põhimääruses määratlemata küsimused lahendab lasteaed-põhikooli 
juhtkond koos hoolekogu ja vallavalitsusega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


