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Vilj andi Jakobsoni Kooli pöhimääruse kinnitamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 6 löike 2, 5 22Iöike 1 punkti 34
ning pöhikooli- ja gümnaasiumiseaduse $ 66 ning Viljandi Linnavolikogu20.04.2010 otsuse nr 59
,,Viljandi linna haridusvörgu ümberkorraldamine" punktide 4 ja 6 alusel.
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..
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1.

l. Nimi

Kooli nimetus on Viljandi Jakobsoni Kool (edaspidi kool).
$ 2. Haldusala

(1) Kool on munitsipaalkool, mille pidaja on Viljandi Linnavolikogu (edaspidi kooli pidaja)
ning mis tegutseb Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) haridus- ja kultuuriameti
haldusalas.

(2) Kool lähtub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud öigusaktidest.
(3) Kool on öigusaktidega kehtestatud raamides öppe-, kasvatus- ja arendustegevuses
iseseisev.
$ 3. Asukoht
Kool asub aadressil Riia maantee 91, 71009 Viliandi.

Kooli tegutsemise vorm
Kool on pöhikool.
$ 4.

$ 5. Pitsat, eelarve, arvelduskonto ja sümboolika
Koolil on oma nimega pitsat, arvelduskonto, eelarve

ja oma sümboolika.

$ 6. Asjaajamise keel ja öppekeel
Kooli asjaajamise ning öppekeel on eesti keel.

2. peatükk

TEGEVUSE EESMARGID .IA ÜLESANDED

Kooli eesmärgid
Kooli eesmärk on:
$ 7.

1) vöimalda öpilastel täita koolikohustust ning omandada pöhiharidust pöhikooli riiklike
öppekavade alusel kooli öppekavas sätestatud mahus;

2)

kujundada öpilastes igapäevase eluga toimetulekuks vajalikke oskusi

ja

eetilisi

töekspidamisi.
$ 8. Kooli ülesanded
Kooli ülesanneteks on:
1) luua tingimused ja vöimalused koolikohustuse täitmiseks ning pöhihariduse omandamiseks;
2) aidata kaasa öpilase arengule ja isiksuse kujunemisele;
3) luua tingimused öpilastele huvi-, kultuuri- ja sporditegevuseks;
4)tagadapidevalt vajalike öpikute, öppevahendite ja -materjalide olemasolu;
5) tagada öpilastele tervisekaitse eeskirjade- ja normidekohane öppekeskkond, päevakava,
öppekorraldus ja -koormus ning toitlustamine.
6) teha öppe- ja kasvatustegevuse konaldamisel koostööd öpilase vanemaga vöi eestkostjaga
(edaspidi öpilase vanem), teiste koolide ja muude organisatsioonidega;
7) väärtustadaja arendada eesti rahvustja kultuuri;
8) luua töötajatele kaasaegsed töö- ja olmetingimused ning vöimalused täiendada ja rakendada
oma erialaseid ja pedagoogilisi teadmisi;
9) arendada riigisisest ja rahvusvahelist koostööd teiste öppeasutustega;
10) tutvustada oma tegevust üldsusele;

l1) kasutada koolile eraldatud ressursse sihipäraselt ja möistlikult.
3. peatükk

ÖppN- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED
$ 9. Öppevormid
(1) Kooli öppetegevus toimub statsionaarses vormis.

(2) Koolis öpivad pöhikooli (1.-9. klass) kooliastme
(3) Koolis vöivad tegutseda:

öpilased.

1) öpiabirühmad eripedagoogilise vöi logopeedilise abi osutamiseks;
2) klassid käitumisprobleemidega öpilastele;
3) klassid öpiraskustega öpilastele;
4) klassid tundeelu- ja käitumishäiretega öpilastele;
5) klassid kasvatusraskustega öpilastele;
6) klassid öpilastele, kellele nöustamiskomisjon on spetsiifilistest

hariduslikest

erivaj adustest tulenevalt soovitanud öppida väikeklassis.
töötavad pikapäevarühmad, aine- ja huviringid.

(4) Koolis

g 10. Öppekava

(1) Kooli öppekava koostatakse pöhikooli riiklike öppekavade (pöhikooli riiklik- ja pöhikooli
riiklik lihtsustatud öppekava) alusel, pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli arengukava, kooli
töötajate, vanemate ja öpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.
(2) Kooli öppekava kinnitab kooli direktor käskkirjaga.
(3) Kooli öppekava määrab:
i) öppe- ja kasvatuseesmärgid ning-pöhimötted;
2) tunnijaotusplaani öppeaineti ja aastati, valikkursuste loendid ja valimise pöhimötted ning
erinevate öppekeelte kasutamise öppeaineti;
3) läbivad teemad ja nende kasutamise pöhimötted, löimingu pöhimötted, seejuures III
kooliastme läbivatest teemadest lähtuva vöi öppeaineid löimiva loovtöö korraldamise
pöhimötted ning temaatilised röhuasetused;
4) ülekooliliste j a koolidevaheliste proj ektide kavandamise pöhimötted;

5)

ja

kasvatuse korralduse (sealhulgas projekt-, öuesekskursioonideks ja öppekäikudeks vajalik aeg) ;

öppe-

ja

muuseumiöppeks ning

6) hindamise korralduse;
7) öpilase ja vanemate teavitamise ja nöustamise korralduse;
8) öpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega öpilaste öppekonalduse pöhimötted;
9) karj ääriteeninduse korralduse ;
10) öpetaja töökava koostamise pöhimötted;
1 1) kooliöppekava uuendamise ja täiendamise korra.

(4) Koolil on öigus koostada pöhikooli riikliku öppekava järgi üldharidust omandavale öpilasele
individuaalne öppekava haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korra alusel.
(5) Kooli öppekavas on määratletud öpilase suurim lubatud nädala öppekoormus.
(6) Kool kannab andmed kooli öppekava kohta Eesti Hariduse infosüsteemi (EHIS).
$ 11. Öppe- ja kasvatuskorraldus

(1) Öppeperioodi arvestusühikuteks koolis on öppetund, öppepäev, öppenädal, öppeveerand,
poolaasta, öppeaasta.
(2) Öppeaasta kestab 1. septembrist 31. augustini ning koosneb öppeveeranditest ja
koolivaheaegadest. Koolivaheajad kehtestab haridus- j a teadusminister.
(3) Pöhikoolis vöib suvevaheajal konaldada täiendava öppega seotud tegevusi, arvestades, et
pöhiharidust omandavale öpilasele on tagatud vähemalt kümne järjestikuse nädala pikkune puhkus
köigist öppe ja eksamitega seotud tegevustest.
(a) Öppepäev on kalendripäev, mil öpilane on päevakava vöi individuaalse öppekava alusel
kohustatud öppes osalema. Öppepäevade minimaalne arv öppeaastas on määratud pöhikooli- ja
gümnaasiumiseadusega. Ühes öppenädalas on kuni viis öppepäeva.
(5) Öppetund on kooli päevakavas vöi öpilasele koostatud individuaalses öppekavas juhendatud
öppeks ettenähtud ajavahemik. Juhendatud öpe on kooli määratud viisil toimuv öpe, (loeng,
individuaaltund, konsultatsioon, e-öpe, öppekäik), milles osalevad nii öpilane kui pedagoog.
(Q Öppetunni arvestuslik pikkus koolis on 45 minutit. Öppetunni vöib jagada mitmeks osaks ning
kuni 2 öppetundi vöib toimuda järjest ilma vahetunnita. Vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit
iga öppetunni kohta.
(7) Öppetundide arv ja nende järjekord öppepäevas määratakse tunniplaaniga, mille kinnitab kooli
direktor.
(8) Öpilaste öpitulemusi hinnatakse pöhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kehtestatud korras
viiepallisüsteemis, pöhikooli I ja II kooliastmel vöib öpilase hindamisel kasutada kirjeldavat
sönalist hinnangut, millel puudub numbriline ekvivalent. Kirjeldavate sönaliste hinnangute
kasutamine koolis sätestatakse kooli öppekavas.
(9) Individuaalse öppekava alusel öpprja puhul arvestatakse hindamisel individuaalses öppekavas
sätestatud erisusi.
(10) Kool vöib kooli linnavalitsuse nöusolekul avada vastavalt vajadusele pikapäevarühmi.
(11) Kool vöib lisaks riikliku öppekavaga tagatud öppemaksuta pöhiharidusele organiseerida kooli
ruumides öpilasele osaliselt vöi täielikult tasustatud lisaöpet.
(12) Kooli löpetamine toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.
(13) Kool kannab öpilaste andmed Eesti Hariduse infosüsteemi (EHIS).
$ 12. Kooli vastuvött ja sealt väljaarvamine
Kooli vastuvött ja koolist väljaarvamine toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud
korra ning linnavalitsuse poolt kehtestatud üldtingimuste alusel.
$ 13. Kooli raamatukogu
on raamatukogu.

(1) Koolil

(2) Kooli

raamatukogu ülesanne on:
1) arendada öpilaste iseseisva öpitöö oskusi ja lugemishuvi;

2) varustada, säilitada, teha kättesaadavaks öppe- ja kasvatustegevuseks ning
enesearendamiseks vaj alikke teavikuid.
(3) Kooli raamatukogu töökorralduse alused kehtestab haridus- ja teadusminister.
$ 14. Öpilaste toitlustamine

(1) Kooli pidaja korraldab öpilaste toitlustamise koolis rahvatervise seaduse alusel sätestatud
tervisekaitsenöuete kohaselt.
(2) Koolilöuna toetuse öpilase kohta ning toetuse jagamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.
(3) Koolilöuna toetuse kasutamise tingimused ja korra kehtestab kooli pidaja.
$ 15. Tervishoiuteenuse osutamine koolis
kättesaadavuse öpilastele tervishoiuteenuse korraldamise seaduses
kehtestatud nöuete kohaselt korraldab linnavalitsus.
(2) Koolitervishoiuteenust osutava öe tegevused ning nöuded tegevuste aja, mahu, kättesaadavuse
ja asukoha kohta kehtestab sotsiaalminister.

(1) Koolitervishoiuteenuse

4. peatükk

öppnr,rvAVALINE TEGEVUS
$ 16. Öppekavaväline tegevus

(1) Öppekavaväline tegevus on koolis toimuv vöi kooli poolt korraldatud öppekava läbimist
toetav vöi muu öppekavaväline tegevus.
(2) Kooli juures vöivad töötada erinevad öppekavavälise tegevuse vormid.
(3) Kooli öppekavaväliste tegevuste korraldamise alused kehtestab kooli direktor kooskölastatult
linnavalitsusega.

(a) Öppekavaväline tegevus vöib olla öpilastele tasuta, osaliselt tasustatud vöi täielikult
tasustatud.

5. peatükk

öprraspD JA öprr.q,srE vANEMAD
$ 17. Öpilaste öigused
Öpilasel on öigus:
1 ) täita öpiülesandeid;
2) osaleda temale kooli päevakavas vöi individuaalses öppekavas ettenähtud öppes;
3) saada öppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavat abi öpetajalt tema üldtööaja piires;
4) taotleda individuaalse öppekava koostamist ja selle alusel öppimist;
5) luua ühinguid, klubisid stuudioid, ringe ning osaleda nende töös;
6) vötta osa köigist klassivälistest öpilasüritustest, mis toimuvad vastavalt kooli üldtööplaanile;
7) pöörduda abi saamiseks kooli töötajate poole;
8) pöörduda oma öiguste kaitseks kooli direktori, Haridus- ja Teadusministeeriumi
järelevalveametniku, maavanema, kooli pidaja vöi lastekaitseorganisatsiooni poole;
9) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele öppe- ja kasvatustöö
konaldamise osas;
l0) moodustada koolis öpilasesindus, kes esindab öpilaskonda koolisisestes suhetes;
11) osaleda valitud öpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
12) saada koolist teavet koolikonalduse ja öpilaste öiguste kohta;
13) kasutada öppekavavälises töös kooli rajatisi, ruume, öppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid
kooli poolt kehtestatud korras;

14) omada muid öigusaktidest tulenevaid öigusi.

$ 1S. Öpilaste kohustused
Öpilane on kohustatud:
l) täitma öpiülesandeid ja osalema öppetöös vastavalt konkreetse öpilase jaoks kooli poolt ette
nähtud tunniplaanile ja öppekorraldusele;
2) öppima vöimetekohaselt, end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama;
3) järgima tervislikke eluviise;
4) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;
5) täitma kooli kodukorda ning kandma vastutust selle rikkumise eest;
6) hoidma kooli head mainet;
7) hoidma heaperemehelikult kooli kasutuses olevat vara;
8) täitma teisi seadustest ja nende alusel antud öigusaktidest tulenevaid kohustusi.
$ 19. Öpilaste vanemate öigused ja kohustused
(1) Öpilaste vanematel on öigus:
1) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning öpilaste öiguste ja kohustuste kohta;
2) nöuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks, aidates ise kaasa nende
tingimuste kuj undamisele;
3) olla valitud kooli hoolekogu liikmeks;
4) osaleda kooli triris ja juhtimises hoolekogu liikmeteks valitud öpilaste vanemate kaudu.
saada nöu öppe- ja kasvatusküsimustes;
5) pöörduda oma öiguste kaitseks kooli hoolekogu, öppenöukogu, direktori, haridusameti,
Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanema, politseiametniku ja sotsiaaltöötaja poole.
(2) Öpilaste vanemad on kohustatud:
l) looma öpilasele soodsad tingimused arenemiseks ja hariduse omandamiseks;
2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
4) tegema koostööd kooliga pöhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja selle alusel kehtestatud
öigusaktides sätestatud tingimustel j a korras.
(3) Öpilaste vanemad järgivad seadustes ja nende alusel antud öigusaktidest tulenevaid öigusi ja
kohustusi.

ja laituse avaldamine
Öpilasele avaldatakse tunnustust ja laitust haridus- ja teadusministri
sätestatud alustel ja korras.
$ 20. Tunnustuse

määruses

ja kooli kodukorras

$ 21. Öpilasesindus

(1) Kooli öpilased moodustavad öpilaskonna.
(2) Öpilaskonnal on öigus valida öpilasesindus, kes tegutseb käesoleva pöhimziäruse ja
öpilasesinduse pöhimääruse alusel.

(3)

Öpilasesinduse pöhimäärusega sätestatakse öpilasesinduse moodustamise kord, öigused ja
kohustused ning tegutsemise kord.
(4) Pöhimääruse kiidab heaks öpilaskond ja kinnitab kooli direktor käskkirjaga kooskölas kehtiva
seadusandlusesa.
6. peatükk
KOOLITÖÖT,A."IAN
$ 22. Koolitöötajad

(1) Koolitöötajad

(edaspidi personal) on pedagoogid ja kooli teenindav personal.

(2) Kooli pedagoogid on öpetajad, kooli direktor,
öppe-

tema asetäitja öppe- ja kasvatusalal ning muud

ja kasvatusalal töötavad isikud.

(3) Kool kannab

pedagoogide andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

määramine ja töölepingud
(1) Kooli personali koosseisu määrab kooli direktor linnavalitsuse kehtestatud korras, arvestades
haridus- j a teadusministri määrusega kinnitatud miinimumkoosseisu.
(2) Töölepingud personaliga sölmib, muudab ja ütleb üles kooli direktor kehtivate öigusaktidega
sätestatud tingimustel ja korras.
$ 23. Personali koosseisu

Konkursi korraldamine ja atesteerimine
(1) Pedagoogi, direktori asetäitja öppe- ja kasvatustöö alal ning teiste öppe- ja kasvatusalal
töötavate isikute vaba ametikoht taidetakse avaliku konkursi korras. Konkursi läbiviimise korra
kehtestab direktori ettepanekul kooli hoolekogu.
(2) Pedagoogide atesteerimine korraldatakse haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud
$ 24.

korras.

ja vastutus
ja
(1) Personali tööülesanded, öigused, kohustused vastutus määratakse käesoleva pöhimäärusega,
töökonalduse reeglite, töötaja ametijuhendi, töö- ja kollektiivlepingu ning teiste töösuhteid
$ 25. Personali tööülesanded, öigused, kohustused

reguleerivate öi gusaktide ga.
(2) Töökorralduse reeglid ja ametijuhendid kinnitab kooli direktor.
(3) Pedagoogide ülesanne on:
1) öpilaste öpetamine ja kasvatamine, mis tugineb öpilaste ja öpetajate vastastikusele
lugupidamisele, teineteisemöistmisele ning koostööle öpilaste kodudega;
2) kooli arendamises osalemine.
(4) Kooli teenindava personali ülesanneteks on tagada kooli häireteta tegevus, heaperemehelik
maj andamine, koolivara korrasolek ning maj anduslik teenindamine.
(5) Kooli personalil on öigus:
1) täiendada oma erialaseid teadmisi vastavalt täiskasvanute koolituse seaduses ja koolis
sätestatud tingimustele;
2) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastu vöetud öigusaktides
sätestatud nöuetele vastavates töötingimustes ;
3) esitada kooli direktorile ettepanekuid öppe- ja kasvatustegevuse paremaks korraldamiseks.
7. peatükk

KOOLIELU JUHTIMINE JA KORRALDAMINE
Kooli direktor
(1) Kooli juhib direktor.
(2) Kooli direktor kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli kodukorra täitmise,
juhib öppe- ja kasvatustegevust koostöös öppenöukoguga, hoolekoguga, öpilasesindusegaja kooli
$ 26.

pidajaga.

(3) Kooli direktor esindab kooli ja teostab tehinguid, mis on suunatud tema seaduses sätestatud
ülesannete täitmisele ning selleks:

1) kehtestab kooli öppekava, päevakava, kodukorra, hädaolukorra lahendamise plaani,
sisehindamise korra ja aruande, öpilastega peetava arenguvestluste tingimuse ja korra;
2) konaldab kooli öpilaste ja personali vaimse ja fiiüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning
kaitse hädaolukorras, pedagoogide ametikoha täitmiseks konkursi, tugispetsialistide teenuse

rakendamise, esimese öpilasesinduse valimised, hoolekogu ja öppenöukogu öiguspäraste
otsuste täitmise;
3) kinnitab töökorralduse reeglid, personali koosseisu ja ametijuhendid, öpilasesinduse
pöhimääruse;
4) otsustab öpilase nimekirja arvamise ja koolist välja arvamise;
5) moodustab linnavalitsuse nöusolekul pikapäevarühmi, kehtestab pikapäevari.ihmade
töökonalduse ja päevakava;
6) määrab kindlaks kooli direktori asendamise korra ning isiku, kelle ülesandeks on hariduslike
erivajadustega öpilase öppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine;
7) sölmib, muudab ja ütleb üles personaliga töölepingud, lahendab talle öigusaktide ja
töölepinguga pandud teisi küsimusi;
8) kutsub kokku öpilaste vanemate üldkoosoleku vähemalt üks kord aastas;
9) esitab linnavalitsusele kooli eelarve projekti jatagab kooli eelarve täitmise;
l0) tagab öigusaktidega ettenähtud kooli tegevust kajastavate andmete, dokumentide ning
aruannete koostamise ja esitamise;
I l) korraldab kooli öppenöukogu tegevust;
l2)kohustub aru andma kooli hoolekogu ees
(4) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.
(5) Kooli direktoriga sölmib, muudab ja ütleb töölepingu üles linnapea.
$ 27. Kooli öppenöukogu
(1) Koolil on öppenöukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires kooli öppe- ja kasvatuse
eesmärkide kindlaksmääramine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste

tegemine.

(2) Kooli öppenöukogu tegutseb haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud korras.
$ 28.

Kooli hoolekogu

(1) Kooli öppe- ja

kasvatustegevuse jälgimiseks ja selleks tegevuseks paremate tingimuste
loomisele kaasaaitamiseks moodustab linnavalitsus kooli hoolekogu.
(2) Kooli hoolekogu tegutseb kooli pidaja kehtestatud korras.
$ 29. Rahvusvahelised sidemed
(1) Kool vöib luua ja arendada sidemeid välispartneritega.

(2) Kool valib koostöövormid

söpruskoolidega ja vastutab isikute ning gruppide ettevalmistamise

eest välissuhtlemisel.

(3) Koolil

on öigus vastu vötta välisriikide öpetajaid ja öpilasi.

planeerimine
Kooli tegevus planeeritakse Viljandi linna
$ 30. Tegevuse

ja kooli arengukava ning sisehindamise aruande

kohaselt.

8. peatükk

VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JARELEVALVE
Kooli vara
(1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle linnavalitsuse poolt sihtotstarbeliselt
kasutamiseks ja valdamiseks antud vara.
(2) Kool kasutab ning valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara kooli pidaja poolt
$ 31.

kehtestatud korras.

$ 32. Rahalised

vahendid

(1) Kooli eelarve on linna eelarve üheks osaks, milles leiavad kajastamist köik kooli tulud ja
kulud.

(2) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigieelarvest, linna eelarvest,

laekumistest
sihtasutustelt, annetustest, laekumised öpilastelt vöi öpilaste vanematelt öpilaste kasutusse
minevate lisaöppematerjalide maksumuse katteks ning tulud kooli öppekavavälistest tegevustest.
(3) Kooli tasulisteks öppekavavälisteks tegevusteks on koolituste, vöistluste ja kontsertide
konaldamine, öppematerjalide kirjastamine, tasuliste aine- ja ringitundide läbiviimine, kooli
kasutuses oleva vara üürimine ja rentimine.
(4) Muud seadustega lubatud laekumised.

Asjaajamine ja aruandlus
(1) Asjaajamine toimub Vabariigi Valitsuse ja pidaja poolt kehtestatud korras.
(2) Öppe- ja kasvatusalaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub haridus- ja
$ 33.

teadusministri kehtestatud korras.
(3) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise
kooli pidaja kehtestatud tähtaegadel ja konas.
$ 34. Järelevalve

(1) Riiklikku järelevalvet kooli öppe-

ja

ja

eelarve täitmise aruande rahandusministri ja

kasvatustegevuse

üle

teostatakse pöhikooli- ja

gümnaasiumiseaduses sätestatud alustel j a korras.

(2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse

üle

teostab linnavalitsus.

9. peatükk

KOOLI ÜMBERKORRALDAMINE, PIDAMISE ÜLE,q.NDMINE
JA TEGEVUSE LÖPETAMINE
Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse löpetamine
(1) Kooli korraldab ümber ning tema tegevuse löpetab kooli pidaja öigusaktidega sätestatud
alustel ja korras.
(2) Kooli ümberkorraldamine ja tema tegevuse löpetamine toimub ajavahemikus 01. juulist sama
$ 35.

aasta 31. augustini.

(3) Kooli ümberkorraldamise ja ümberkujundamise ning tegevuse löpetamise otsusest teatatakse
kirjalikult öpilastele, öpilaste vanematele, personalile, maavanemale ning Haridus- ja
Teadusministeeriumile vähemalt viis kuud enne uue öppeaasta algust.
$ 36.

Kooli pidamise üleandmine

(1) Kooli pidajal on öigus anda munitsipaalkooli pidamine üle riigile.
(2) Kooli pidamise üleandmisel riigile kohaldatakse völaöigusseaduses ettevötte ülemineku kohta
sätestatut pöhikooli- j a gümnaasiumiseadusest tulenevate erisuste ga.
(3) Kooli pidamine antakse üle pärast viimase öppeveerandi löppu.
(4) Kooli pidamise üleandmise otsusest teavitatakse kooli öpilasi ja töötajaid hiljemalt kaks kuud
enne öppeaasta algust.

10.

peatükk

löppsArruo
$ 37. Tunnistada alates 01.07.2012. a kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 28.12.2010 m?üirus nr 60
,,Carl Robert Jakobsoni nimelise Gtimnaasiumi pöhimd:iruse kinnitamine".
$ 38. Määrus jöustub 01.

juulil 2012.

likogu esimees
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