
NARVA LINNAVALITSUS 

MAARUS I 
Narva	 29.12.2010 or 1696 

Narva Soldino Giimnaasiumi pohimaiirus 

Maarus kehtestatakse p5hikooli- ja giimnaasiumiseaduse § 66 15ike 2 ja Narva Linnavolikogu 
29.06.2000 maarusega or 36/16 kinnitatud Narva linna p5himaaruse punkti 10.2.2 alapunkti 2 
alusel. 

1. peatiikk 
ULDSATTED 

§ I. Kooli nimetus
 
KooH nimetus on Narva Soldino Giimnaasium (edaspidi kool).
 

§ 2. Kooli asukoht ja tegutsemiskoht
 
Kooli asukoht ja tegutsemiskoht on Tallinna mnt. 40, 21006" Narva linn.
 

§ 3. KooH tegutsemise vorm
 
(I) Kooli tegutsemise vorm on p5hikool ja gUmnaasium, mis tegutsevad iihe asutusena. 
(2) Ope p5hikoolis toimub k5ikides p5hikooliklassides. 

§ 4. Kooli 5iguslik seisund 
(I) Kool on Narva linna haridusasutus, mille k5rgemalseisvaks ametiasutuseks on Narva 
Linnavalitsuse Kultuuriosakond. 
(2) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Yabariigi haridusseadusest, p5hikooli- ja 
giimnaasiumiseadusest, kaesolevast p5himaarusest ning muudest 5igus- ja haldusaktidest. 

2. peatiikk
 
OPPE JA KASVATUSE KORRALDUS
 

§ 5. Koolis omandatava hariduse liikja tase 
(I)	 Koolis omandatava hariduse liik on Uldharidus.
 
(2) Kool v5imaldab omandada haridust statsionaarses 5ppes jargmistel tasemetel;
 
I) p5hiharidus;
 
2) keskharidus.
 

§ 6. Kooli 5ppekeel 
(I)	 P5hikooli 5ppekeeleks on vene keel. 
(2) Gllmnaasiumi 5ppekeelteks	 on eesti ja vene keel. Eesti 5ppekeelega klassis toimuv ope 

moodustab eesti keeles vahemalt 60 protsenti riiklikes 5ppekavades maaratud vaiksemaist 
lubatud oppe koormusest. Yene oppekeelega klassis toimuv ope moodustab vene keeles 
vahemalt 60 protsenti riiklikes oppekavades maaratud vaiksemaist lubatud 5ppe koormusest. 

(3) Koolis tegutsevates keelekiimblusklassides on 5ppekeeleks eesti keel. 



§ 7. Koolis tegutsevad jargmised hariduslike erivajadustega opilaste klassid: 
(1) kasvatusraskustega opi laste klassid; 
(2) pohiharidust omandavate 6pilaste 6piabiriihmad. 

§ 8. Kooli oppekavav~i1ine tegevus 
(I)	 Koolis toimuv 6ppekavavaline tegcvus on 6pilastele tasuta. 
(2) Oppekavavalise tegevuse tookorralduse ja paevakava kehtestab kooli direktor. 

3. peatiikk
 
OPILASTE JA VANEMATE OIGUSED JA KOHUSTUSED
 

§ 9. Opilaste oigused 
Opilasel on 6igus: 
1) taita 6piiilesandeid Ja osaleda temale kooli paevakavas v6i individuaalses 6ppekavas 

ettenahtud 6ppes; 
2) saada 6ppekavas ettcniihtu omandamiseks taiendavat opiabi 6petajalt tema illdtaoaja piires; 
3) osaleda kooli 6pilasesinduse valimisel, olla valitlld ja osaleda selle taos; 
4) kasutada oppekavavalises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, 6ppe-, spordi-, 

tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras satestatud korras; 
5)	 saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning 6pilase 6iguste ja kohustuste kohta; 
6) poorduda kooli hoolekogu poole 6petamist ja kasvatamist puudutavate vaidluskilsimuste 

korral; 
7) p06rduda oma 6iguste kaitseks jarelevalveametniku v6i lastekaitseorganisatsiooni poole; 
8) omada ja kaslltada muid 6igusi, mis tulenevad seadustest ja nende alusel kehtestatud 

6igusaktidest. 

§ 10. Opilaste kohllstllsed 
Opilane on kohustatud: 
I) taitma 6piillesandeid ja osalema temale kooli paevakavas voi individuaalses 6ppekavas 

ettenahtud 6ppes; 
2)	 taitma kooli kodukorda; 
3)	 6ppima v6imetekohaselt, arendama end ja taiendama oma teadmisi; 
4)	 suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, hoidma loodustja elama keskkonda saastvalt; 
5)	 hoidma kooli head mainet, kaituma vaarikalt; 
6)	 hoidma heaperemeheJikult kooli kasutuses olevat vara; 
7)	 Uiitma muid seadustest ja nende alusel antud 6igusaktidest tulenevaid 6pilastele pandud 

kohustusi. 

§ 11. Vanemate 6igused
 
Vanemal on 6igus:
 
1) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning 6pilase 6iguste ja kohustuste kohta;
 
2) p06rduda kooli hoolekogu poole 6petamist ja kasvatamist puudutavate vaidluskiisimuste 

korral; 
3) omada ja kaslltada muid 6igusi, mis tulenevad seadustest ja nende alusel kehtestatud 

oigusaktidest. 

§ 12. Vanemate kohustused 
Vanem on kohustatud v6imaldama ja soodustama koolikohustuse tiiitm ist, sealhulgas: 
1) looma koolikohustuslikule opilasele kodus 6ppimist soodustavad tingimused ja 6ppes 

osalemise eeldused 
2)	 esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest; 
3)	 tutvuma koolielu reguleerivate aktidega; 



4) tegema koos166d kooliga pohikooli- ja gUmnaasiumiseaduses ja selle alusel kehtestatud 
oigusaktides satestatud tingimustel ja korras; 

5) kasutama opilase arengut toetavaid meetmeid, mida talle pakub kool voi elukohajargne valla
voi linnavalitsus; 

6)	 poorduma kooli ettepanekul noustamiskomisjoni poole; 
7)	 taotlema vajaduse korral koolilt ja opilase elukohajargselt Iinnavalitsuselt oigusaktides 

satestatud koolikohustuse taitmise tagamise meetmete rakendamist. 

4. peatiikk 
KOOLI HOOLEKOGU JA DIREKTORI ULESANDED 

§ 13. Kooli hoolekogu Ulesanded 
(1) Hoolekogu	 Ulesanne on kooli opilaste, pedagoogide, kooli pidaja, opilaste vanemate, 

vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide lihistegevus oppe ja kasvatuse suunamisel, 
planeerimisel ja jalgimisel ning oppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. 

(2) Hoolekogu taidab talle seadustes ja nende alusel pandud iilesandeid ning teeb kooli pidajale 
ettepanekuid kooliga seotud kiisimuste paremaks lahendamiseks. 

§ 14. Kooli direktori iilesanded 
Kooli direktor: 
(1) juhib kooli ja vastutab oma padevuse piires oppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis 

labiviidavate tegevuste, kooli lildseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite oigusparase ja 
otstarbeka kasutamise eest; 

(2) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema 
seaduses satestatud lilesannete taitmisega; 

(3) kehtestab kooli oppekava; 
(4) kehtestab kooli paevakava; 
(5) kehtestab kooli kodukorra; 
(6) kehtestab kooli sisehindamise korra ja sisehindamise aruande; 
(7) valmistab ette kooli vastuvotu tingimuste ja korra eelnou; 
(8) teeb isiku opilaste nimekirja arvamise otsuse, arvestades pohikooli- ja glimnaasiumiseaduse 

paragrahvis 27 satestatut; 
(9) teeb opilase	 koolist valjaarvamise otsuse, arvestades pohikooli- ja giimnaasiumiseaduse 

paragrahvis 28 satestatut; 
(10) korraldab tugispetsialistide teenuse rakendamist; 
(11) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra, esitades selle enne arvamuse 

andmiseks oppenoukogule ja hoolekogule; 
(12) korraldab opilaste ja kooli166tajate vaimse ja fliiisiJise turvalisuse ja tervise kaitse ning 

vaimse ja fliiisilise vagivalla ennetamise abinoude rakendamise kooli kodukorras satestatu 
kohaselt; 

(13) korraldab opilaste ja koolit66tajate kaitse hadaolukorras; 
(14) korraldab kooli hadaolukorra lahendamise plaani valja166tamise, kaasates vajaduse korral 

oppenoukogu, hoolekogu ja eksperte ning kehtestab hadaolukorra lahendamise plaani; 
(15) maarab isiku, kelle lilesandeks on haridusliku erivajadusega opilase oppe ja arengu 

toetamiseks vajaliku koostoo korraldamine tugispetsialistide, andekate opilaste 
juhendajate ja opetajate vahel; 

(16) maarab vastutavad isikud individuaalse arengu jalgimise kaardi koostamise ja taitmise 
eest; 

(17) kutsub kokku vanemate koosoleku; 
(18) solmib kooli166tajatega 166Iepingud; 
(19) korraldab avaliku konkursi pedagoogide, valja arvatud direktor, ametikohtade taitmiseks; 
(20) taidab talle 166lepinguga ning oigus- ja haldusaktidega pandud muid iilesandeid. 



5. peatiikk 
KOOLITOOTAJAD 

§ 15. KoolitOotajate 6igused 
KoolitOotajatel on 6igus: 
(I)	 taiendada oma erialaseid teadmisi vastavalt taiskasvanute koolituse seaduses ja koolis 

satestatud tingimustele; 
(2) tOotada tOotervishoiu	 ja tCi60hutuse seaduses ning selle alusel vastu voetud oigusaktides 

satestatud n6uetele vastavates tOotingimustes; 
(3) esitada direktorile ettepanekuid 6ppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks. 

§ 16. KoolitOotajate kohustused 
(I)	 KoolitOotajate kohustused maaratakse kindlaks kooli pohimiHiruse, tooandja poolt 

kehtestatud tOokorra1duse reeglite ja tOolepinguga. 
(2) Pedagoogilise	 personali illesanne on opetada ja kasvatada opilasi ning osaleda kooli 

arendamises; 
(3) Teenindava	 ja abipersonali illesanne on tagada kooli haireteta wo, heaperemehelik 

majandamine ja kooli vara korrasolek ning kooli majanduslik teenindamine. 

6. peatiikk 
MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 17. Kooli eelarve 
(1) Koolil on oma eelarve. 
(2) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja valla- v6i linnacelarvest, laekumistest 
era5iguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning kooli p5himaaruses satestatud kooli 
5ppekavavalisest tegevusest saadud tuludest. 

§ 18. Yara 
(I) Kooli vara moodustavad koolile Narva linna poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja 
valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara. 
(2) Kool kasutab, valdab ja kasutab tema valduses ja kasutuses olevat 
6igusaktide kohaselt. 

vara Narva linna 

§ 19. Asjaajamine 
Asjaajamise korraldamisel Uihtub 
"Asjaajamiskorra tihtsed alused". 

kool Yabariigi Yalitsuse 26.02.2001 maiirusest or 80 

7. peatiikk 
RAKENDUSSATTED 

§ 20. Maaruse kehtetuks tunnistamine
 
Narva Linnavalitsuse 01.12.2004. a maarus or 1204 "Narva Soldino Gilmnaasiumi pohimaarus"
 
tunnistatakse kehtetuks.
 

Andrei Filippov 
Abilinnapea Ants Liimets 
linnapea Ulesannetes Linnasekretar 


