
Muuga Põhikooli põhimääruse kehtestamine

Laekvere Vallavolikogu 22. märtsi 2011 määrus nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 2 ja §
35  lõike  2,  põhikooli-  ja  gümnaasiumiseaduse  §  66  ja  §  95  lõike  1  ning  Laekvere
Vallavolikogu 20. juuni 2000 määruse nr 17 „Laekvere valla põhimäärus“ § 16 lõike 1 punkti
34 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Kooli nimi
Kooli nimetus on Muuga Põhikool (edaspidi kool).

§ 2. Kooli asukoht ja tegutsemiskoht
Kool asub aadressil Pargi tee 1,  Muuga küla, Laekvere vald, 46502 Lääne-Virumaa.

§ 3. Kooli haldusala ja liik
(1) Kool on Laekvere Valla (edaspidi vald) hallatav munitsipaalkool.
(2) Kool loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.
(3) Kool juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, muudest seadustest ja

õigusaktidest,  Laekvere  Vallavolikogu  (edaspidi  volikogu)  ja  Laekvere  Vallavalitsuse
(edaspidi vallavalitsus) õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4. Õppekeel
Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 5. Teeninduspiirkond
Kooli teeninduspiirkonna määrab vallavolikogu.

§ 6. Kooli ülesanded ja eesmärk
Kooli  ülesanne  on  luua  õpilasele  eakohane,  turvaline,  positiivselt  mõjuv  ja  arendav
õppekeskkond,  mis  toetab  tema  õpihuvi  ja  õpioskuste,  enesereflektsiooni  ja  kriitilise
mõtlemisvõime,  teadmiste  ja  tahteliste  omaduste  arengut,  loovat  eneseväljendust  ning
sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.

2. peatükk
ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUSE ALUSED

§ 7. Õppevorm
Koolis toimub statsionaarne õpe.

§ 8. Õppekava
(1) Õppe korraldamisel lähtub kool oma tegevuse korraldamisel riiklikes õppekavades 

väljendatud ühiskonna ootustest, õpilaste vajadustest ja huvidest, arvestades võimaluse 
korral õpilaste ja vanemate ettepanekuid ning piirkonna eripära.

(2) Õpilaste vajadusi ja huve arvestatakse kooli õppekava kujundamisel ning individuaalsete 
õppekavade rakendamisel.

(3) Riikliku õppekava alusel koostab kool õppekava, mis on koolis õpingute alusdokument.



(4) Kooli õppekava kehtestab kooli direktor.
(5) Igas klassis õppeks vajalikud õpikud, tööraamatud ja töövihikud valib kool hariduse 

infosüsteemi õppekirjanduse alamregistrist.
(6) Koolis õpetatakse võõrkeeltena inglise ja vene keelt, võimaluste avanemisel ka teisi keeli.

§ 9. Õppe- ja kasvatustöö korraldus
(1) Õppeaasta kestab 1.septembrist järgmise aasta 31.augustini.
(2) Koolivaheajad ja eksamiperioodi määrab haridusminister.
(3) Õppeveerandites on kokku vähemalt 175 õppepäeva. Lõpuklassis on õppeveerandites 

kokku vähemalt 185 õppepäeva.
(4) Õppepäev on kalendripäev, mil õpilane on päevakava või individuaalse õppekava alusel 

kohustatud õppes osalema. Ühes nädalas on kuni viis õppepäeva.
(5) Klassi täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast. Kui kahe või kolme klassi õpilaste arv 

on kokku 16 või alla selle, võib nendest õpilastest moodustada liitklassi.
(6) Õppetöö põhivorm on õppetund. Õppetund on kooli päevakavas juhendatud õppeks 

ettenähtud ajavahemik. Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe: loeng, 
individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste 
omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka pedagoog.

(7) Õppetundide arv õppepäevas ja nende järjekord määratakse direktori kinnitatud kooli 
päevakavas.

(8) Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga. Õppetunni 
võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest ilma 
vahetunnita. Vahetunni pikkus on vähemalt kümme minutit iga õppetunni kohta.

(9) Õpilaste hindamise, klassi ja kooli lõpetamise ning eksamite läbiviimise korra kehtestab 
haridusminister.

(10)Koolikohustuslik laps võib õppida ka kodus. Koduõppekorra kehtestab haridusminister.

3. peatükk
ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDAMISE ALUSED

§ 10. Õppekavaväline tegevus
(1) Lähtudes õpilaste ja nende vanemate soovidest ning kooli võimalustest organiseerib kool 

huviringe.
(2) Õppekava välise tegevuse tingimused kehtestab vallavalitsus kooli ettepanekul

§ 11. Pikapäevarühm
(1) Kooli direktor võib vallavalitsuse nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühma.
(2) Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele 

järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, 
koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

§ 12. Muud tegevused
Kool asub ajaloolises mõisahoones, mille vaatamisväärsusi tutvustatakse vastavalt 
vallavalitsuse poolt kinnitatud tasumääradele. 

4. peatükk
ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED NING KOHUSTUSED

§ 13. Õpilaste õigused
Õpilasel on õigus:

1) asutada koolis ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole 
vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;



2) osaleda õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
3) kasutada klassivälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume ning muud vara 

vastavalt kehtestatud korrale;
4) saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest;
5) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja Laekvere Vallavolikogu poolt 

kehtestatud ulatuses ja korras;
6) saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta, samuti esmast teavet 

õppimisvõimaluste kohta;
7) pöörduda oma õiguste kaitseks haridusministeeriumi, maavanema või 

lastekaitseametniku poole.

§ 14. Õpilaste kohustused
Õpilased on kohustatud täitma kooli kodukorda, mis on kinnitatud direktori poolt 
kooskõlastatult õppenõukogu ja hoolekoguga.

§ 15. Lapsevanema kohustused
Lapsevanem või teda asendav isik on kohustatud looma lapsele kodupoolsed koolikohustuse 
täitmise  ja hariduse omandamise tingimused.

§ 16. Varalise kahju hüvitamine
Õpilaste poolt koolile tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane või teevad seda tema           
vanemad.

§ 17. Tunnustuse ja laituse avaldamine
Õpilastele avaldatakse tunnustust ja laitust haridusministri määruses ja kooli 
sisekorraeeskirjades ettenähtud korras. 

5. peatükk
KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 18. Koolitöötajad
(1) Koolis töötavad pedagoogid ja muud töötajad (edaspidi personal).
(2) Pedagoogidena käsitletakse õpetajaid, direktorit, tema asetäitjat õppe- ja kasvatusalal ning

teisi õppe- ja kasvatusalal töötavaid isikuid.

§ 19. Personali koosseisu määramine
(1) Personali koosseisu määrab direktor kooskõlastatult hoolekoguga, tuginedes 

haridusministri määrusega kehtestatud tüüpkoosseisule ja arvestades kooli võimalusi.
(2) Personaliga sõlmib töölepingud ning muudab ja lõpetab need kooli direktor.

§ 20. Personali ülesanded, kohustused, õigused ja vastutus
(1) Pedagoogide ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine. See tugineb õpilaste ja 

pedagoogide vastastikusele lugupidamisele ja teineteisemõistmisele ning koostööle 
koduga. Pedagoogina võivad töötada isikud, kellel on vastav haridus.

(2) Pedagoogide kutseoskuse ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle 
otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise korra ja tingimused 
kehtestatakse haridusministri määrusega.

(3) Teiste töötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majandamine ning vara 
korrasolek.

(4) Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kooli 
töösisekorraeeskirjadega, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas töösuhteid 
reguleerivate õigusaktidega.



§ 21. Vabade ametikohtade täitmine
(1) Õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldab kooli direktor hoolekogu poolt kinnitatud 

korras konkursi.
(2)  Kui õpetaja vaba ametikohta ei õnnestu täita konkursi korras, on direktoril õigus sõlmida 

õpetajaga tööleping määratud ajaks, tähtajaga kuni üks aasta.

6. peatükk
JUHTIMINE

§ 22. Kooli direktor
(1) Kooli juhib direktor. Direktor kannab vastutust kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste

vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
(2) Kooli direktor on kooli seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal. 
(3) Kooli  direktori  vaba  ametikoha  täitmiseks  korraldatakse  avalik  konkurss.  Konkursi

kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus.
(4) Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.
(5) Direktori ülesanne on viia koolis ellu riiklikku hariduspoliitikat, tagada kooli tulemuslik

töö ning sisekord, juhtida kooli õppe- ja kasvatustööd ning majandus- ja finantstegevust
koos hoolekogu, õppenõukogu ja õpilaste omavalitsusega.

(6)  Direktor  võib  teha  tehinguid,  mis  on  suunatud  tema  seaduses  sätestatud  ülesannete
täitmisele.

(7) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

§ 23. Kooli õppenõukogu
(1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaks

määramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
(2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid. 
(3) Õppenõukogu pädevuse ja tegutsemise korra määrab haridusminister määrusega.

§ 24. Kooli hoolekogu
(1) Kooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks moodustab vallavalitsus hoolekogu.
(2) Hoolekogu on alaliselt  tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli  pedagoogide,  kohaliku

omavalitsuse  volikogu,  vanemate,  vilistlaste  ja  kooli  toetavate  organisatsioonide
ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning selleks tegevuseks paremate
tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

(3) Kooli  hoolekogusse  kuuluvad  volikogu  ja  õpetajate  esindaja  ning  viis  vanemate,
vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat vanemate üldkoosoleku otsusel.

(4) Hoolekogu  valib  enda  hulgast  esimehe  ja  aseesimehe.  Hoolekogu  üldkoosolekud
toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. Hoolekogu tegutsemise
korra kehtestab haridusminister määrusega.

§ 25. Kooli õpilasesindus
(1) Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel kooli õpilastel. 
(2) Esimese  õpilasesinduse  valimised  korraldab  kooli  direktor,  lähtudes  demokraatlikest

põhimõtetest.

§ 26. Lastevanemate üldkoosolek
(1) Kooli ja kodu koostöö koordineerimiseks kutsub kooli juhtkond (direktor, direktori 

asetäitja õppe-kasvatusalal, majandusjuhataja, huvijuht) või klassijuhataja vähemalt üks 
kord aastas kokku lastevanemate üldkoosoleku. 



(2) Koosolek arutab õppe-kasvatustööd ning teeb ettepanekuid kooli juhtkonnale ja 
hoolekogule. Kooli lastevanemate koosolekud protokollitakse.

7. peatükk
FINANTSEERIMISE, MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

§ 27. Kooli vara
(1) Kooli hooned ja muu vara on munitsipaalomand, mis on antud kooli sihtotstarbelisse 

kasutusse ja valdusse.
(2) Kooli vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 28. Finantseerimise ja majandamise korraldamine
(1) Koolil on oma eelarve ning võib olla pangaarve. Eelarve kava kiidavad heaks hoolekogu 

ja vallavalitsus, eelarve kinnitab vallavolikogu.
(2) Kooli eelarve tulud moodustavad eraldistest riigi- ja kohalikust eelarvest, laekumistest 

sihtfondidest, asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest ning kooli
õppekava välisest tegevusest saadavast tulust.

(3)  Kooli direktori, tema õppeala asetäitja ning õpetajate palgad ja õpikute soetamise kulud 
katab Haridusministeerium, lähtudes õpilaste arvust koolis. 

(4) Kooli pedagoogide palgad ja töötasustamise alused kehtestab Vabariigi Valitsus.
(5) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande 

Rahandusministeeriumi kinnitatud korras ja tähtaegadeks.

§ 29. Asjaajamise alused
Koolis peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja vormid, samuti nende täitmise korra 
kehtestab haridusminister määrusega. Kooli dokumentide loetelu kinnitab direktor 
arhiiviseaduse alusel.

8. peatükk
KOOLI ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 30 Kooli ümberkorraldamine
(1)  Kooli korraldab ümber ja kooli tegevuse lõpetab vallavalitsus volikogu otsusel
(2)  Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest tuleb Haridus- ja 
Teadusministeeriumi, maavanemat, kooli, vanemaid, õpilasi teavitada kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust
(3) Kooli ümberkorraldamise tulemusel lõpetatakse õpetamine mõnel põhikooli astmel.
(4) Kool korraldatakse ümber või kooli tegevus lõpetatakse ajavahemikus 1.juulist sama aasta 
31.augustini.

9. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 31 Määruse rakendamine
(1) Tunnistada kehtetuks Laekvere Vallavolikogu 20. juuni 2000 määruse nr 18 

„Põhimääruste kinnitamine“ punkt 1.2.
(2) Määrus jõustub 25. märtsist 2011.

Margo Klaasmägi
vallavolikogu esimees


