TARTU LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Nr

17. detsember
272

Huvialakoolide põhimääruste kinnitamine
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12,
200;19, 340;72, 1263;84, 1475;1995, 16, 228;17,237;23, 334;26-28, 355; 59, 1006;
97, 1664; 1996, 36, 738; 37, 739; 40, 773; 48, 942; 89, 1591; 1997, 13, 210, 29, 449 ja
450; 69, 1113; 1998, 28, 356; 59, 941; 61, 984) § 35 lg 2, huvialakooli seaduse (RT I
1995, 58, 1004; 1996, 49, 953; 1998, 57, 859) § 4 lg 2 ning ära kuulanud
haridusosakonna juhataja Avo Veermäe ettekande, Tartu Linnavolikogu
otsustab:
1. Kinnitada:
1.1. Tartu Jalgpallikooli põhimäärus vastavalt lisale 1;
1.2. Tartu Keeltekooli põhimäärus vastavalt lisale 2;
1.3. Tartu Korvpallikooli põhimäärus vastavalt lisale 3;
1.4. Tartu Laste ja Noorte Maja põhimäärus vastavalt lisale 4;
1.5. Tartu Noorte Loodusmaja põhimäärus vastavalt lisale 5.
2. Otsus jõustub vastuvõtmise momendist.

Lisa 1
Tartu Linnavolikogu 17. detsembri 1998. a
otsusele nr 272
TARTU JALGPALLIKOOLI
PÕHIMÄÄRUS
I ÜLDSÄTTED
1.1. Tartu Jalgpallikool (edaspidi: kool) on munitsipaalhuvialakool, mis lähtub oma
tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast
põhimäärusest.
1.2. Kooli kõrgemalseisvaks organiks on Tartu Linnavalitsus (edaspidi: linnavalitsus).
Kool tegutseb linnavalitsuse haridusosakonna haldusalas.
1.3. Kooli asukoht on Tartu linn, Kungla 1.
1.4. Kool pakub lastele ja noortele lisaks üldhariduskoolidele täiendavaid võimalusi
sportlikeks treeninguteks, süvendatud spordiõppeks ja isiksuse arenguks vastavalt
õpilaste soovidele ja eeldustele.
1.5. Koolil on oma pitsat ja sümboolika.
II ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS
2.1. Kooli õppekeel on eesti keel.
2.2. Kooli eesmärgid on:
2.2.1. laste ja noorte igakülgne arendamine ning tervise tugevdamine;
2.2.2. lastele ja noortele sportlike oskuste, vilumuste ja teadmiste õpetamine
nende soovidest ja eeldustest lähtuvalt, vastastikuse lugupidamise kasvatamine
"ausa mängu" ideede vaimus;
2.2.3. Eesti jalgpalli traditsioonide järjepidevuse tagamine ja Eesti
koondvõistkondade hästi ettevalmistatud järelkasvu kasvatamine.
2.3. Eesmärkide realiseerimisel on kooli ülesanneteks.
2.3.1. organiseerida järjepidevaid ja regulaarseid sportlikke treeninguid
vastavalt laste ja noorte soovidele, eeldustele ja ettevalmistuse tasemele, tagades
seejuures piisava arstliku kontrolli;
2.3.2. anda lastele ja noortele teoreetilisi teadmisi sportimisest ja
spordiliikumisest ning praktilisi kogemusi teiste juhendamiseks ning
spordikohtunikuna tegutsemiseks.
2.4. Õpilaste kooli vastuvõtmine, nende väljaarvamine ja kooli lõpetamine toimub
linnavalitsuse poolt kehtestatud tingimustel ja korras.
2.5. Õppe- ja kasvatustöö toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest
vabal ajal või väljaspool tööaega spordikooli tingimustes, spordilaagrites või
individuaalõppekava j ärgi.
2.6. Kooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid,
sealhulgas:

2.6.1. treeningtunnid ja teoreetilised tunnid rühmades;
2.6.2. individuaaltreeningud;
2.6.3. spordivõistlused;
2.6.4. spordilaagrid;
2.6.5. spordikohtuniku ja -juhendaja praktika;
2.6.6. spordiala tehnika, treeningtundide ja võistluste analüüs,
2.6.7. arstlik kontroll, ravi- ja taastusravikuurid.
2.7. Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on direktori poolt kinnitatud õppekava, mis
määratleb kooli õppe-eesmärgid, õppeaasta kestuse, nõuded õpingute alustamiseks ja
lõpetamiseks, õppevormid ja -meetodid, õppe- ja treeningtöö mahud, võistluste
korraldamise ja nendest osavõtu tingimused, nõuded õppetreeningkogunemiste ja
spordilaagrite läbiviimiseks.
2.8. Õppekulude osaliseks katmiseks võib kool kehtestada osalise õppetasu ning avada
tasulisi õpperühmi linnavalitsuse nõusolekul ja tema poolt kinnitatud piirnormide
raames.
2.9. Õpilaste arstlikku kontrolli teostab linnavalitsuse ja tervishoiuasutuse poolt
määratud kooliarst või -õde.
III ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Õpilastel on õigus:
3.1.1. osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamisel;
3.1.2. saada teavet koolikorralduse, linna ja vabariigi spordikorralduse,
spordivõistluste ja teiste spordiürituste kohta;
3.1.3. tutvuda kooli õppekavaga, treeningkoormuste ja esitatavate nõuetega
enne õpingute alustamist või jätkamist spordikoolis;
3.1.4. kasutada treeningtöös ja võistlustel kooli inventari, seadmeid,
spordivarustust ning spordirajatisi;
3.1.5. kasutada vastavalt kehtestatud korrale kooli sümboolikat ja spordi vormi;
3.1.6. lahkuda koolist omal soovil selleks kehtestatud korda järgides.
3.2. Kooli õpilane on kohustatud:
3.2.1. järgima kooli põhimäärust ja täitma kooli kodukorda;
3.2.2. järgima sportlikku režiimi ja "ausa mängu" põhimõtteid;
3.2.3. seisma spordikooli hea maine ja spordiau eest;
3.2.4. võistlema spordivõistlustel eelkõige kooli, spordiklubi, linna ja Eesti
koondvõistkonna nimel.
3.3. Õpilase poolt koolile tekitatud ainelise kahju hüvitavad õpilased, nende vanemad
või neid asendavad isikud vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
IV PERSONAL
4.1. Kooli personali moodustavad pedagoogid ja muud töötajad.
4.2. Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kooli
põhimäärusega, töösisekorraeeskirjadega, ametijuhenditega ja töölepingutega.
4.3. Personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud kooli direktor.

V KOOLIELU KORRALDAMINE
5.1. Kooli juhib direktor, kes on kooli seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse
ajal.
5.2. Direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab linnavalitsus välja ja korraldab
kooskõlastatult kooli hoolekoguga konkursi, sõlmib töölepingu, muudab ning lõpetab
selle seaduses sätestatud korras.
5.3. Direktori ametikoha kandidaat peab omama kehakultuurilist või pedagoogilist
kõrgharidust ning pedagoogilise töö kogemust.
5.4. Direktori kohustus on tagada kooli tulemuslik funktsioneerimine ja arendamine.
Direktoril on õigus teha tehinguid, mis on suunatud kooli põhimääruseliste eesmärkide
ja ülesannete täitmisele, linnavolikogu poolt kehtestatud korras.
5.5. Direktor kinnitab kooli õppekava teostab kooli üldjuhtimist ja vastutab kogu õppeja kasvatustöö, metoodilise, administratiiv-maj andusliku tegevuse, personali valiku ja
töölerakendamise eest.
5.6. Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on õppe- ja kasvatustöö analüüsimine,
hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. Õppenõukogu liikmeteks on kooli
pedagoogid ja kooli õpilaste arstlikku kontrolli teostav arst. Õppenõukogu koosseisu ja
tegutsemise korra määrab direktor.
5.6. Linnavalitsus moodustab kooli hoolekogu. Hoolekogu koosseisu kuuluvad
linnavolikogu, õpilaste, pedagoogide, lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate
organisatsioonide esindajad.

VI FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

6.1. Kooli vara on Tartu linna omand. Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine
toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.
6.2. Koolil on oma eelarve.
6.3. Kooli finantseeritakse Tartu linna eelarvest ja muudest allikatest saadud
vahenditest, milleks on:
6.3.1. õppekulude osaliseks katmiseks võetavast õppetasust vastavalt
kehtestatud piirnormidele. Õppetasu maksmisest soodustuste tegemise ja
õppetasust vabastamise otsustamine toimub iga õpilase puhul
(paljulapseline, puudustkannatav pere jne) eraldi õppenõukogu otsuse alusel;
6.3.2. laekumised riigieelarvest;
6.3.3. laekumised sihtfondidest;
6.3.4. annetused;
6.3.5. laekumised kooli põhimääruseliste eesmärkide ja ülesannetega seotud
tasulistest teenustest.
6.4. Kooli finantsmajanduslikku tegevust revideerivad haridusosakond ja
rahandusosakond.
6.5. Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise aruande õigusaktidega kehtestatud
korras.
VII ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
7.1. Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub õigusaktides kehtestatud
korras.
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TARTU KEELTEKOOLI
PÕHIMÄÄRUS
I Üldsätted
1.1. Tartu Keeltekool on munitsipaalõppeasutus (edaspidi: kool), mis lähtub oma
tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast
põhimäärusest.
1.2. Kooli kõrgemalseisvaks organiks on Tartu Linnavalitsus (edaspidi: linnavalitsus).
Kool tegutseb linnavalitsuse haridusosakonna haldusalas.
1.3. Kooli asukoht on Tartu linn, Lai 28.
1.4. Kooli ülesandeks on luua täiendavad võimalused võõrkeelte omandamiseks ja
isiksuse arenguks.
1.5. Koolil on oma pitsat ja sümboolika.
II Õppe- ja kasvatustöö korraldus
2.1. Koolis õpetatakse inglise, saksa, soome, prantsuse, eesti ja vastavalt vajadustele
(võimalustele) ka teisi keeli.
2.2. Kooli eesmärgid on sätestatud kooli õppekavas. Õppekava kinnitab direktor.
2.3. Õpilaste kooli vastuvõtmine, nende väljaarvamine ja kooli lõpetamine toimub
linnavalitsuse poolt kehtestatud tingimustel ja korras.
2.4. Õpperühmade täituvusnormid kehtestab direktor, võttes aluseks pedagoogide
ettepanekud ja Haridusministeeriumi poolt kehtestatud soovituslikud täituvusnormid.
2.5. Õppe- ja kasvatustöö toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest
vabal ajal või väljaspool tööaega. Õppetöö toimub kooli õppekava järgi.
2.6. Koolis on õpe tasuline.
2.7. Õppetasu ei kuulu üldjuhul tagastamisele, kui kool on kindlustanud õppetöö
toimumise. Õppetasu ei tagastata, kui õpilane on läbinud vähemalt poole kursusest.
Erandkorras võib mõjuval põhjusel ja kooli direktori nõusolekul õppetasu õpilasele
tagastada kuni 25 % ulatuses, kui õpilane on läbinud vähem kui poole kursusest.
III Õpilaste õigused ja kohustused
3.1. Õpilasel on õigus:
3.1.1. valida alg-, edasijõudnute-, kõrgema- või vestlusgrupi vahel;
3.1.2. saada õppeprogrammides ettenähtu omandamiseks täiendavat abi
õpetajalt tema üldtööaja piires;
3.1.3. luua ühinguid, klubisid, stuudioid, ringe ning osaleda nende töös;
3.1.4. osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu küsimuste lahendamises.
3.2. Õpilane on kohustatud:
3.2.1. osalema õppetöös;
3.2.2. käituma väärikalt nii koolis kui ka väljaspool kooli;

3.2.3. õppima vastavalt oma võimetele;
3.2.4. suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse;
3.2.5. täitma kooli kodukorra nõudeid;
3.2.6. hoidma ja tagastama kooli õppematerjalid,
3.2.7. tasuma õigeaegselt õppetasu.
3.3. Õpilane kustutatakse kooli õpilaste nimekirjast õppetasu mittetasumise korral.
3.4. Õpilase poolt koolile tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane, tema vanemad või
neid asendavad isikud vastavalt kehtestatud korrale.
IV Personal
4.1. Kooli personali moodustavad pedagoogid ja muud töötajad.
4.2. Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kooli
põhimäärusega, töösisekorraeeskirjadega, ametijuhenditega ja töölepingutega.
4.3. Personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud kooli direktor.
V Koolielu korraldamine
5.1. Kooli juhib direktor, kes on kooli seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse
ajal.
5.2. Direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab linnavalitsus välja ja korraldab
kooskõlastatult kooli hoolekoguga konkursi, sõlmib töölepingu, muudab ning lõpetab
selle seaduses sätestatud korras.
5.3. Direktori ametikoha kandidaat peab omama filoloogilist kõrgharidust ning
pedagoogilise töö kogemust.
5.4. Direktori kohustus on tagada kooli tulemuslik funktsioneerimine ja arendamine.
Direktoril on õigus teha tehinguid, mis on suunatud kooli põhimääruseliste eesmärkide
ja ülesannete täitmisele, linnavolikogu poolt kehtestatud korras.
5.5. Direktor kinnitab kooli õppekava teostab kooli üldjuhtimist ja vastutab kogu õppeja kasvatustöö, metoodilise, administratiiv-maj andusliku tegevuse, personali valiku ja
töölerakendamise eest.
5.6. Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on õppe- ja kasvatustöö analüüsimine,
hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. Õppenõukogu liikmeteks on kooli
pedagoogid. Õppenõukogu koosseisu ja tegutsemise korra määrab direktor.
5.6. Linnavalitsus moodustab kooli hoolekogu. Hoolekogu koosseisu kuuluvad
linnavolikogu, õpilaste, pedagoogide, lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate
organisatsioonide esindajad.
VI Finantseerimine, aruandlus ja järelvalve
6.1. Kooli vara on Tartu linna omand. Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine
toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.
6.2. Koolil on oma eelarve.
6.3. Kool on isemajandav ja omatulu allikaks on:
6.3.1. õppekulude katmiseks võetav õppetasu vastavalt linnavalitsuse poolt
kehtestatud piirnormidele. Õppetasu maksmisest soodustuste tegemise ja
õppetasu vabastamise otsustamine toimub iga õpilase puhul paljulapseline,
puudustkannatav pere jne) eraldi õppenõukogu otsuse alusel;

6.3.2. laekumised sihtfondidest;
6.3.3. annetused;
6.3.4. laekumised kooli põhimääruseliste eesmärkide ja ülesannetega seotud
tasulistest teenustest.
6.4. Kooli finantsmajanduslikku tegevust revideerivad haridusosakond ja
rahandusosakond.
6.5. Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise aruande õigusaktidega kehtestatud
korras.
VII Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
7.1. Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub õigusaktides kehtestatud
korras.
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TARTU KORVPALLIKOOLI
PÕHIMÄÄRUS
I ÜLDSÄTTED
1.1. Tartu Korvpallikool (edaspidi: kool) on munitsipaalhuvialakool, mis lähtub oma
tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast
põhimäärusest.
1.2. Kooli kõrgemalseisvaks organiks on Tartu Linnavalitsus (edaspidi: linnavalitsus).
Kool tegutseb linnavalitsuse haridusosakonna haldusalas.
1.3. Kooli asukoht on Tartu linn, Turu 8.
1.4. Kool pakub lastele ja noortele lisaks üldhariduskoolidele täiendavaid võimalusi
sportlikeks treeninguteks, süvendatud spordiõppeks ja isiksuse arenguks vastavalt
õpilaste soovidele ja eeldustele.
1.5. Koolil on oma pitsat ja sümboolika.
II ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS
2.1. Kooli õppekeel on eesti keel.
2.2. Kooli eesmärgid on:
2.2.1. laste ja noorte igakülgne arendamine ning tervise tugevdamine;
2.2.2. lastele ja noortele sportlike oskuste, vilumuste ja teadmiste õpetamine
nende soovidest ja eeldustest lähtuvalt, vastastikuse lugupidamise kasvatamine
"ausa mängu" ideede vaimus;
2.2.3. Eesti korvpalli traditsioonide järjepidevuse tagamine ja Eesti
koondvõistkondade hästi ettevalmistatud järelkasvu kasvatamine.
2.3. Eesmärkide realiseerimisel on kooli ülesanneteks.
2.3.1. organiseerida järjepidevaid ja regulaarseid sportlikke treeninguid
vastavalt laste ja noorte soovidele, eeldustele ja ettevalmistuse tasemele, tagades
seejuures piisava arstliku kontrolli;
2.3.2. anda lastele ja noortele teoreetilisi teadmisi sportimisest ja
spordiliikumisest ning praktilisi kogemusi teiste juhendamiseks ning
spordikohtunikuna tegutsemiseks.
2.4. Õpilaste kooli vastuvõtmine, nende väljaarvamine ja kooli lõpetamine toimub
linnavalitsuse poolt kehtestatud tingimustel ja korras.
2.5. Õppe- ja kasvatustöö toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest
vabal ajal või väljaspool tööaega spordikooli tingimustes, spordilaagrites või
individuaalõppekava j ärgi.
2.6. Kooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid,
sealhulgas:
2.6.1. treeningtunnid ja teoreetilised tunnid rühmades;

2.6.2. individuaaltreeningud;
2.6.3. spordivõistlused;
2.6.4. spordilaagrid;
2.6.5. spordikohtuniku ja -juhendaja praktika;
2.6.6. spordiala tehnika, treeningtundide ja võistluste analüüs,
2.6.7. arstlik kontroll, ravi-ja taastusravikuurid.
2.7. Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on direktori poolt kinnitatud õppekava, mis
määratleb kooli õppe-eesmärgid, õppeaasta kestuse, nõuded õpingute alustamiseks ja
lõpetamiseks, õppevormid ja -meetodid, õppe- ja treeningtöö mahud, võistluste
korraldamise ja nendest osavõtu tingimused, nõuded õppetreeningkogunemiste ja
spordilaagrite läbiviimiseks.
2.8. Õppekulude osaliseks katmiseks võib kool kehtestada osalise õppetasu ning avada
tasulisi õpperühmi linnavalitsuse nõusolekul ja tema poolt kinnitatud piirnormide
raames.
2.9. Õpilaste arstlikku kontrolli teostab linnavalitsuse ja tervishoiuasutuse poolt
määratud kooliarst või -õde.
III ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Õpilastel on õigus:
3.1.1. osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamisel;
3.1.2. saada teavet koolikorralduse, linna ja vabariigi spordikorralduse,
spordivõistluste ja teiste spordiürituste kohta;
3.1.3. tutvuda kooli õppekavaga, treeningkoormuste ja esitatavate nõuetega
enne õpingute alustamist või jätkamist spordikoolis;
3.1.4. kasutada treeningtöös ja võistlustel kooli inventari, seadmeid,
spordivarustust ning spordirajatisi;
3.1.5. kasutada vastavalt kehtestatud korrale kooli sümboolikat ja spordi vormi;
3.1.6. lahkuda koolist omal soovil selleks kehtestatud korda järgides.
3.2. Kooli õpilane on kohustatud:
3.2.1. järgima kooli põhimäärust ja täitma kooli kodukorda;
3.2.2. järgima sportlikku režiimi ja "ausa mängu" põhimõtteid;
3.2.3. seisma spordikooli hea maine ja spordiau eest;
3.2.4. võistlema spordivõistlustel eelkõige kooli, spordiklubi, linna ja Eesti
koondvõistkonna nimel.
3.3. Õpilase poolt koolile tekitatud ainelise kahju hüvitavad õpilased, nende vanemad
või neid asendavad isikud vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
IV PERSONAL
4.1. Kooli personali moodustavad pedagoogid ja muud töötajad.
4.2. Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kooli
põhimäärusega, töösisekorraeeskirjadega, ametijuhenditega ja töölepingutega.
4.3. Personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud kooli direktor.

V KOOLIELU KORRALDAMINE
5.1. Kooli juhib direktor, kes on kooli seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse
ajal.
5.2. Direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab linnavalitsus välja ja korraldab
kooskõlastatult kooli hoolekoguga konkursi, sõlmib töölepingu, muudab ning lõpetab
selle seaduses sätestatud korras.
5.3. Direktori ametikoha kandidaat peab omama kehakultuurilisi või pedagoogilist
kõrgharidust ning pedagoogilise töö kogemust.
5.4. Direktori kohustus on tagada kooli tulemuslik funktsioneerimine ja arendamine.
Direktoril on õigus teha tehinguid, mis on suunatud kooli põhimääruseliste eesmärkide
ja ülesannete täitmisele, linnavolikogu poolt kehtestatud korras.
5.5. Direktor kinnitab kooli õppekava teostab kooli üldjuhtimist ja vastutab kogu õppeja kasvatustöö, metoodilise, administratiiv-maj andusliku tegevuse, personali valiku ja
töölerakendamise eest.
5.6. Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on õppe- ja kasvatustöö analüüsimine,
hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. Õppenõukogu liikmeteks on kooli
pedagoogid ja kooli õpilaste arstlikku kontrolli teostav arst. Õppenõukogu koosseisu ja
tegutsemise korra määrab direktor.
5.6. Linnavalitsus moodustab kooli hoolekogu. Hoolekogu koosseisu kuuluvad
linnavolikogu, õpilaste, pedagoogide, lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate
organisatsioonide esindajad.
VI FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE
6.1. Kooli vara on Tartu linna omand. Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine
toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.
6.2. Koolil on oma eelarve.
6.3. Kooli finantseeritakse Tartu linna eelarvest ja muudest allikatest saadud
vahenditest, milleks on:
6.3.1. õppekulude osaliseks katmiseks võetavast õppetasust vastavalt
linnavalitsuse poolt kehtestatud piirnormidele. Õppetasu maksmisest
soodustuste tegemise ja
õppetasust vabastamise otsustamine toimub iga
õpilase puhul (paljulapseline, puudustkannatav pere jne) eraldi
õppenõukogu otsuse alusel;
6.3.2. laekumised riigieelarvest;
6.3.3. laekumised sihtfondidest;
6.3.4. annetused;
6.3.5. laekumised kooli põhimääruseliste eesmärkide ja ülesannetega seotud
tasulistest teenustest.
6.4. Kooli finantsmajanduslikku tegevust revideerivad haridusosakond ja
rahandusosakond.
6.5. Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise aruande õigusaktidega kehtestatud
korras.
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VII ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
7.1. Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub õigusaktides kehtestatud
korras.
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TARTU LASTE JA NOORTE MAJA
PÕHIMÄÄRUS
I ÜLDSÄTTED
1.1. Tartu Laste ja Noorte Maja on munitsipaalhuvialakool (edaspidi kool), mis
lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja
käesolevast põhimäärusest.
1.2. Kooli kõrgemalseisvaks organiks on Tartu Linnavalitsus (edaspidi:
linnavalitsus). Kool tegutseb linnavalitsuse haridusosakonna haldusalas.
1.3. Kooli asukoht on Tartu linn, Lille 9.
1.4. Koolil on oma pitsat ja sümboolika.
II ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS
2.1. Kooli õppekeel on eesti keel.
2.2. Kooli eesmärgiks on pakkuda lisaks haridusstandardit tagavatele koolidele
täiendavaid võimalusi hariduse omandamiseks ja isiksuse arenguks.
2.3. Õppetöö koolis toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal
ajal ning laste ja noorte vabatahtlikkuse alusel.
2.4. Õpilaste kooli vastuvõtt ja nende väljaarvamine ja kooli lõpetamine toimub
linnavalitsuse poolt kehtestatud tingimustel ja korras.
2.5. Kooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme, sealhulgas õppetund,
kursused, enesetäiendusproj ektid, klubid, esinemised, kontserdid, etendused,
näitused, võistlused, konkursid, laagrid jne. Õpe toimub õpperühmades või
individuaalselt.
2.6. Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on direktori poolt kinnitatud õppekava, mis
määratleb kooli õppe-eesmärgid, õppeaja kestuse ja mahud, nõuded õpingute
alustamiseks ja lõpetamiseks, õppevormid ja -meetodid. Õpe toimub direktori poolt
kinnitatud tunniplaani kohaselt.
2.7. Koolis õpetatavad huvialad kinnitab linnavalitsus.
III ÕPILASED JA LAPSEVANEMAD
3.1. Õpilasel on õigus:
3.1.1. osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamisel;
3.1.2. saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta;
3.1.3. asutada vastavalt kooli võimalustele ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe,
mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli tegevuse ja taotlustega, ja osaleda
nendes;
3.1.4. kasutada õppetööks kooli ruume, õppe-, tehnilisi jm. vahendeid;
3.1.5. lahkuda koolist omal soovil selleks kehtestatud korda järgides.

3.2. Õpilane on kohustatud järgima kooli põhimäärust ja täitma kooli kodukorda.
3.3. Õpilase poolt koolile tekitatud ainelise kahju hüvitavad õpilased, nende vanemad
või neid asendavad isikud vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
3.4. Lastevanemate koosoleku kutsub kokku direktor, osakonnajuhataja või õpetaja
vastavalt vajadusele. Lastevanemate koosolekul valitud esindaja võib teha
ettepanekuid kooli juhtkonnale.
IV PERSONAL
4.1. Kooli personali moodustavad pedagoogid ja muud töötajad.
4.2. Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks
töösisekorraeeskirjaga, ametijuhendi ja töölepinguga. Töösisekorraeeskirja ja
ametijuhendi kinnitab direktor.
4.3. Personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud kooli direktor.
V KOOLIELU KORRALDAMINE
5.1. Kooli tööd juhib direktor. Kooli direktor on kooli seadusjärgne esindaja tema
töölepingu kehtivuse ajal. Direktori kohustus on tagada huvialakooli tulemuslik
funktsioneerimine ja arendamine. Direktor võib teha tehinguid, mis on suunatud kooli
põhimääruseliste eesmärkide ja ülesannete täitmisele, linnavolikogu poolt kehtestatud
korras. Direktor teostab kooli üldjuhtimist ja vastutab kogu õppe- ja kasvatustöö,
metoodilise,
administratiiv-maj andusliku
tegevuse,
personali
valiku
ja
töölerakendamise eest.
5.2. Direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab linnavalitsus välja ja korraldab
kooskõlastatult kooli hoolekoguga konkursi, sõlmib töölepingu, muudab ning lõpetab
selle seaduses sätestatud korras.
5.3. Õppe-ja kasvatusküsimuste ning kooli tegevuse põhiprobleemide lahendamisega
tegeleb õppenõukogu, mida juhib direktor. Õppenõukogusse kuuluvad kooli
pedagoogid. Õppenõukogu koosolekutele võidakse kutsuda teiste ametkondade,
organisatsioonide ja haridusasutuste esindajaid, samuti õpilaste ja lastevanemate
esindajaid.
5.4. Õppenõukogu koosolekuid kutsutakse kokku vajaduse korral, kuid mitte harvem,
kui 2 korda aastas. Õppenõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, võrdse
arvu häälte korral on otsustav koosoleku juhataja (direktori) hääl.
5.5. Linnavalitsus moodustab kooli hoolekogu. Hoolekogu koosseisu kuuluvad
linnavolikogu, õpilaste, õpetajate, lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate
organisatsioonide esindajad.
VI FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE
6.1. Kooli vara on Tartu linna omand. Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine
toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.
6.2. Koolil on oma eelarve.
6.3. Kooli finantseeritakse Tartu linna eelarvest ja muudest allikatest saadud
vahenditest, milleks on:
6.3.1. õppekulude osaliseks katmiseks võetav õppetasu vastavalt linnavalitsuse
poolt kehtestatud
piirnormidele. Õppetasu maksmisest soodustuste tegemise

ja õppetasust vabastamise otsustamine toimub iga õpilase puhul (paljulapseline,
puudustkannatav pere jne) eraldi õppenõukogu otsuse alusel;
6.3.2. laekumised riigieelarvest;
6.3.3. laekumised sihtfondidest;
6.3.4. annetused;
6.3.5. laekumised põhimääruseliste eesmärkide ja ülesannetega seotud
tasulistest teenustest.
6.4. Kooli finantsmajanduslikku tegevust revideerivad haridusosakond ja
rahandusosakond.
6.4. Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise aruande õigusaktidega kehtestatud
korras.
VII ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
7.1. Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub vastavalt kehtivatele
õigusaktidele.
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TARTU NOORTE LOODUSMAJA
PÕHIMÄÄRUS
I ÜLDSÄTTED
1.1. Tartu Noorte Loodusmaja on munitsipaalhuvialakool (edaspidi kool), mis lähtub
oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast
põhimäärusest.
1.2. Kooli kõrgemalseisvaks organiks on Tartu Linnavalitsus(edaspidi: linnavalitsus).
Kool tegutseb linnavalitsuse haridusosakonna haldusalas.
1.3. Kooli asukoht on Tartu linn, Lille 10.
1.4. Kool pakub lisaks haridusstandardit tagavatele koolidele täiendavaid võimalusi
hariduse omandamiseks ja isiksuse arenguks.
1.5. Koolil on oma pitsat ja sümboolika.
II ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS
2.1. Kooli õppekeel on eesti keel.
2.2. Kooli põhieesmärgid on:
2.2.1. huvialase tegevuse kaudu laste ja noorte vaba aja loominguline sisustamine,
õpilaste annete avastamine ja arendamine, tulevase elukutse valikule
kaasaaitamine;
2.2.2. õpilaste loodusvaatluste ja uurimustöö korraldamine ning vastava
metoodika väljatöötamine;
2.2.3. kohalike, üleriigiliste ja rahvusvaheliste looduskasvatusega seotud
programmide ja projektide juhtimine ning elluviimine.
2.3. Eesmärkide realiseerimiseks seab kool oma ülesanneteks:
2.3.1. luua lastele ja noortele tingimused valitud huvialadega tegelemiseks
erinevates õppevormides;
2.3.2. luua lastele ja noortele võimalused vaba aja mitmekülgseks sisustamiseks;
2.3.3. juhendada metoodiliselt koolide loodus-ja keskkonnaalast tegevust;
2.3.4. organiseerida loodusalaseid võistlusi, konkursse, näitusi ja teisi üritusi.
2.4. Õppetöö koolis toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal
ajal ning laste ja noorte vabatahtlikkuse alusel.
2.5. Õpilaste kooli vastuvõtt ja nende väljaarvamine ja kooli lõpetamine toimub
linnavalitsus poolt kehtestatud tingimustel ja korras.
2.6. Kooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid,
sealhulgas õppetund, kursused, projektid, konkursid, näitused, võistlused, matkad,
laagrid, ekskursioonid jne. Õpe toimub õpperühmades või individuaalselt.

2.7. Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on direktori poolt kinnitatud õppekava, mis
määratleb kooli õppe-eesmärgid, õppeaja kestuse ja mahud, nõuded õpingute
alustamiseks ja lõpetamiseks, õppevormid ja -meetodid.
2.8. Koolis õpetatavad huvialad kinnitab linnavalitsus.
III ÕPILASED JA LAPSEVANEMAD
3.1. Õpilasel on õigus:
3.1.1. osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamisel;
3.1.2. saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta;
3.1.3. asutada koolis ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus
ei ole vastuolus kooli tegevuse ja taotlustega, ja osaleda nendes;
3.1.4. kasutada kooli ruume, õppe-, tehnilisi jm. vahendeid;
3.1.5. lahkuda koolist omal soovil selleks kehtestatud korda järgides.
3.2. Õpilane on kohustatud järgima kooli põhimäärust ja täitma kooli kodukorda.
3.3. Õpilase poolt koolile tekitatud ainelise kahju hüvitavad õpilased, nende vanemad
või neid asendavad isikud vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
IV PERSONAL
4.1. Kooli personali moodustavad pedagoogid ja muud töötajad.
4.2. Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks
töösisekorraeeskirjaga, ametijuhendi ja töölepinguga. Töösisekorraeeskirja ja
ametijuhendi kinnitab direktor.
4.3. Personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud kooli direktor.
V KOOLIELU KORRALDAMINE
5.1. Kooli tööd juhib direktor. Kooli direktor on kooli seadusjärgne esindaja tema
töölepingu kehtivuse ajal. Direktori kohustus on tagada huvialakooli tulemuslik
funktsioneerimine ja arendamine. Direktor võib teha tehinguid, mis on suunatud kooli
põhimääruseliste eesmärkide ja ülesannete täitmisele, linnavolikogu poolt kehtestatud
korras. Direktor kinnitab kooli õppekava, teostab kooli üldjuhtimist ja vastutab kogu
õppe- ja kasvatustöö, metoodilise, administratiiv-maj andusliku tegevuse, personali
valiku ja töölerakendamise eest.
5.2. Direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab linnavalitsus välja ja korraldab
kooskõlastatult kooli hoolekoguga konkursi, sõlmib töölepingu, muudab ning lõpetab
selle seaduses sätestatud korras.
5.3. Õppe- ja kasvatusküsimuste ning kooli tegevuse põhiprobleemide lahendamisega
tegeleb alaliselt tegutsev õppenõukogu, mida juhib direktor. Õppenõukogusse
kuuluvad kooli pedagoogid. Õppenõukogu koosolekutele võidakse kutsuda teiste
ametkondade või organisatsioonide, haridusasutuste ne. esindajaid, samuti õpilaste ja
lastevanemate esindajaid. Õppenõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega,
võrdse arvu häälte korral on otsustav koosoleku juhataja (direktori) hääl.
5.4. Linnavalitsus moodustab kooli hoolekogu. Hoolekogu koosseisu kuuluvad
linnavolikogu, õpilaste, õpetajate, lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate
organisatsioonide esindajad.

VI FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE
6.1. Kooli vara on Tartu linna omand. Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine
toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.
6.2. Koolil on oma eelarve.
6.3. Kooli finantseeritakse Tartu linna eelarvest ja muudest allikatest saadud
vahenditest, milleks on:
6.3.1. õppekulude osaliseks katmiseks võetav õppetasu vastavalt linnavalitsuse
poolt kehtestatud
piirnormidele. Õppetasu maksmisest soodustuste tegemise
ja õppetasust vabastamise otsustamine toimub iga õpilase puhul
(paljulapseline, puudustkannatav pere jne) eraldi õppenõukogu otsuse alusel;
6.3.2. laekumised riigieelarvest;
6.3.3. laekumised sihtfondidest;
6.3.4. annetused;
6.3.5. laekumised põhimääruseliste eesmärkide ja ülesannetega seotud
tasulistest teenustest.
6.4. Kooli finantsmajanduslikku tegevust revideerivad haridusosakond ja
rahandusosakond.
6.4. Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise aruande õigusaktidega kehtestatud
korras.
VII ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
7.1. Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub vastavalt kehtivatele
õigusaktidele.

