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LISA
Kuressaare Linnavolikosu22. mai 2014 otsusele nr 27

SAAREMAA SPORDIKOOLI

POHIMAANUS

$ 1. Mdiste ja kooli liik
Saaremaa Spordikool (edaspidi kool) on noorsoot<i<i valdkonnas munitsipaalhuvikoolina

tegutsev Kuressaare Linnavalitsuse hallatav haridusasutus.

$ 2. Kooli nimi

Kooli tiiielik nimi on Saaremaa Spordikool.

$ 3. Kooli asukoht

Kooli asukoht on Eesti Vabariik, Kuressaare linn.

$ 4. Kooli tegevuse diguslikud alused ja kooli liik
(1) Kooli k6rgemalseisvaks organiks Kuressaare Linnavalitsus (edaspidi Linnavalitsus).

(2) Kool registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ning Eesti
Hariduse Info siisteemis.

(3) Kool juhindub oma tegevuses Huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, Eesti
Vabariigi ja Kuressaare linna digusaktidest ning k?iesolevast p6himiiiirusest.

$ 5. Kooli pdhimiiiiruse kinnitamine ja muutmine

Kooli p6himiiiiruse kinnitab, muudab v6i tunnistab kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu.

$ 6. Siimboolika ja eelarve

(1) Koolil on oma stimboolika.

(2) Koolil on linnaeelarve kooseisus kinnitatud iseseisev eelarve.

$ 7. Oppekeel

Kooli dppekeel on eesti keel.

$ 8. Asjaajamise alused

(1) Ajaajamine toimub vastavalt kooli asjaajamiskorrale, mille kinnitab kooli direktor.

(2) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

$ 9. Tegevuse eesmiirk

Kooli tegel.use eesmiirkideks on:

1) laste ja noorte sportlike vdimete arendamiseks treening- ja vdistlusv6imaluste loomine
toetavas koolikeskkonnas;

2) sportlike ja tervislike eluviiside ning kiiitumisharjumuste levitamine;



3) Kuressaare linna spordielu kureerimine;

4) Kuressaare linna spordiehitiste haldamine ja arendamine.

$ 10. Ulesanded

Kooli tilesanded on:

1) lastele ja noortele sportlike v6imete avastamine ja arendamine ning juhendamine
sportlike treeningute ja muude 6ppevormide kaudu;

2) jarjepideva ja regulaarse 6ppe-ja treeningkorralduse kindlustamine, arvestades laste ja
noorte huve, eeldusi ja ettevalmistustaset;

3) tingimuste loomine laste, noorte ja tiiiskasvanute vaba aja sportlikuks sisustamiseks;
4) spordivdistluste ja sporditirituste korraldamine;

5) kooli kasutusse ja k?isutusse antud spordiehitiste haldamine, korrashoiu tagamine ja
arendamine;

6) tegevuse eesmiirkidega seotud projektide algatamine, koostamine ja juhtimine;

7) spordiehitiste ja muu vara rentimine ja kasutusse andmine ning muude teenuste

osutamine.

$ 11. Arengukava

(1) Arengukava on kooli jiirjepideva arengu tagamiseks koostatav kooli arengueesmiirke
miiiiratlev ja nende saavutamiseks tegevusi kavandav dokument.

(2) Kooli arengukava koo stamise algatab Linnavalitsus.

$ 12. Oppekorralduse iildalused

(1) Treeningud ja muu dppetegevus koolis toimub dppuri iildhariduse omandamisest vabal
ajal ning vabatahtlikkuse alusel.

(2) 0ppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on kooli dppekava ja tunniplaan.

(3) Kooli 6ppe- ja kasvatuskorraldus p6hineb plaanipiirasel ja regulaarsel treeningul kolmes
j 2irjestikuses spordimeisterlikkuse astmes:

1) algettevalmistuseaste;
2) 6ppe-treeningaste;
3) meisterlikkuse aste,
kus 6ppe- ja kasvatustoo on vastavalt kooli dppekavale jaotatud mitmele aastale.

(a) 6pe koolis toimub dppenihmades treeneri juhendamisel. Opperiihmade suuruse,
treeningtciti mahu ja moodustamise alused kehtestab linnavalitsus. Oppertihmade
nimekirjad kinnitab direktor.

(5) Opperiihmade 6ppe- ja treeningtdci mahu kehtestab kooli direktor.

(Q Oppekulude osaliseks katmiseks on koolil 6igus v6tta dppetasu.

$ 13. Kooli teeninduspiirkond

(1) Kooli teeninduspiirkond on Kuressaare linn. Kooli 6pilasnimekirja vdetakse vastu
eelkdige rahvastikuregistri andmetel Kuressaare linnas elukohta omavaid lapsi ja noori.



(2) Valjastpoolt teeninduspiirkonda vdetakse vabadele kohtadele dpilasi tingimusel, kui
6ppuri elukohajtirgne omavalitsus v6i muu huvitatud isik osaleb tiiies ulatuses kooli
6pilaskoha maksumuse kulude katmisel.

$ 14. Oppekava

(1) Iga koolis 6petatava spordiala kohta koostab kool dppekava, milles s?itestatakse spordiala
dppe-eesmiirgid, dppeaja kestus, dppetdci maht ning korraldus.

(2) Oppekava eelndu kiidab heaks dppendukogu ja hoolekogu ning kinnitab direktor.

(3) Oppekava sulgemise vdi uue dppekava avamise otsuse eelndu tuleb koosk6lastada
hoolekogu j a linnavalitsusega.

(4) Kooli dppekava vdib muuta vdi kehtetuks tunnistada piirast jooksva dppeperioodi l6ppu.

(5) Oppekava registreeritakse Eesti Hariduse Infostisteemis.

$ 15. Oppeperiood ja 6ppevaheajad

(1) Oppettiti korraldamise aluseks dppeaasta. Oppeaasta koosneb dppeperioodist ja
dppevaheaegadest.

Q) lppeaasta algab 1. septembril ja kestab jiirgmise kalendriaasta 31. augustini.

(3) Oppeperioodis on viihemalt 175 kalendripiieva, 35 dppeniidalat. Oppeperioodi ja
dppevaheajad igaks dppeaastaks kinnitab direktor oma kiiskkirjagahiljemalt iga
dppeaasta 1 . oktoobriks arvestades spordialade spetsiifikat j a vdistluskalendrit.

(a) Oppeperioodi arvestusiihikud on 6ppeniidal ja dppetund.

(5) Oppet<ici pdhivormiks on treeningtund. Uhe treeningtunni pikkus on 45 minutit.

(6) Treeningtundide aw janende jiirjekord 6ppepiievas miiiiratakse tunniplaanis, mille
kinnitab direktor.

$ 16. Kooli vastuvdtmine, viiljaarvamine ja ldpetamine

(1) Kooli vastuvdtt toimub avalduse alusel. Alaealise Sppuri eest esitab avalduse lapsevanem
v6i eestkostja.

(2) Opilaste kooli vastuvdtu, dpilasnimekirja arvamise ja viiljaarvamise ning kooli ldpetamise
tiipsustatud korra j a tingimused kehtestab linnavalitsus.

(3) Opilaste kooli vastuvdtt ja viiljaarvamine vormistatakse direktori kiiskkirjaga.

(4) Kooli ldpetamise ja tunnistuse viiljaandmise tingimused siitestatakse spordiala dppekavas.

(5) 6ppur arvatakse koolist vtilja:

1) kooli l6petamisel;

2) lapsevanema taotluse alusel;

(6) Direktor vdib dppuri nimekirjast viilja arvata kui:

1) 6ppur rikub siistemaatiliselt kooli pdhim?i?irust v6i sportlikku rcZlimi v6i kooli
kodukorda,

2) 6ppur puudub pikema aja viiltel mdjuva p6hjuseta dppe-treeningtcicist;

3) 6ppetasu on kahel jiirjestikusel kuul tasumata.



$ 17. Kooli struktuur

(1) Kooli struktuuriiiksused on:

1) dppeosakond, mille iilesandeks on Sppe- ja treeningtori koordineerimine:
2) haldusosakond, mille iilesandeks on spordibaaside- ja rajatiste halduse

koordineerimine.
(2) Kooli tcidtajate koosseisu kinnitab ning muudab linnavalitsus.

$ 18. Direktor

(1) Kooli juhib direktor, kelle iilesanne on tagada kooli tulemuslik tcici ning juhtida kooli
6ppe-, treening- j a kasvatustegevust ning maj andustegevust.

(2) Direktor kannab vastutust kooli tildseisundi, arengu, vara ning rahaliste vahendite
diguspiirase ja otstarbeka kasutamise eest, kooli kasutada antud vara heaperemeheliku
majandamise ja selle siiilimise ning korrashoiu eest.

(3) Direktor on aruandekohustuslik kooli pidaja ja tema poolt volitatud ametiisikute ees.

(4) Direktor:

1) teostab oma ptidevuse piires tehinguid kooli t<i<i korraldamiseks vastavalt kehtivatele

6igusaktidele;

2) esindab kooli talle antud volituste ulatuses kdigis 6igustoimingutes;

3) juhatab kooli 6ppendukogu;

4) tagab kooli hoolekogu ja 6ppen6ukogu otsuste tiiitmise;
5) kinnitab kooli tookorralduse reeglid, tdcitajate ametijuhendid ning s6lmib, muudab ja

ldpetab tocilepingud kooli tocitaj atega;

6) miiiirab kindlaks kooli t<iritajate t<i<jkohustused ja tdotasu suuruse vastavalt kinnitatud
palgafondile ja tocitasustamise iildalustele, maanb palgafondi piires tciotajatele

lisatasusid, preemiaid ja iihekordseid toetusi;

7) kinnitab kooli asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud tddkorraldusdokumendid;

8) kinnitab kooli dppekava ja selle muudatused v6i tunnistab dppekava kehtetuks;

9) konaldab kooli eelarveprojekti ja arengukava koostamise ning esitab need vastavalt

kehtestatud korrale Linnavalitsusele;

10) esitab viihemalt i.iks kord aastas aruande kooli tegevusest hoolekogule ja
linnavalitsusele;

11) kiisutab kooli raha j avarakasutamist vastavuses kooli eelarvega;

12) tagab kooli andmete ajakohase uuendamise ja digsuse Eesti Hariduse Infosiisteemis;

13) tagab seaduste ja muude 6igusaktidega siitestatud aruannete koostamise ja esitamise;

14) annab kooli t<ici korraldamiseks oma piidevuse piires viilja kriskkirju ja suulisi vdi
kirj alikke korraldusi ;

15) lahendab muid ktiesoleva seadusega, kooli pdhim?i2irusega ja t<iolepingugatema
piidevusse antud kiisimusi.

$ 19. Direktori ametisse kinnitamine

(1) Kooli direktori vaba ametikoha tiiitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi
direktori vaba ametikoha tiiitmiseks kuulutab viilja ja konaldab linnavalitsus



(2) Direktori vaba ametikoha tiiitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra,
direktorile esitatavad kvalifikatsioonin6uded, sealhulgas nduded erialateadmiste taseme
kohta kehtestab linnavalitsus.

(3) Tocilepingu kooli direktoriga s61mib, muudab ning i.itleb linnavalitsuse otsuse alusel iiles
linnapea.

$ 20. Direktori asendamine

Direktori iiraolekul asendab teda direktori poolt m?i?iratud isik.

$ 21. Oppendukogu

(1) Kooli dppendukogu tilesanne on dppetege\use anali.itisimine ja hindamine ning 6ppe- ja
kasvatusalaste otsuste tegemine.

(2) Kooli 6ppen6ukogu liikmeks on k6ik kooli dpetajad, treenerid. Oppen6ukogust osavOtt
on kdigile 6ppen6ukogu liikmetele kohustuslik.

(3) Oppendukogu Jcicid juhib direktor.

(4) 0ppen6ukogu vdtab oma piidevuse piires riksikkiisimuste lahendamiseks vastu otsuseid.

522. Oppen6ukogu tiiiikord

(1) Oppen6ukogu trjrivorm on koosolek, mis kutsutakse kokku vajadusel kuid mitte harvem

kui kolm korda 6ppeaastas.

(2) Oppendukogu kutsub kokku direktor.
(3) Oppendukogu on otsustusv6imeline, kui koosolekust vdtab osa tile poole 6ppen6ukogu

liikmetest.
(4) Oppen6ukogu p?ievakorra teatamine toimub 5 piieva enne koosolekut ja kinnitamine

toimub koosoleku alguses.

(5) Oppendukogu otsused vdetakse vastu hiiiletamise teel. Otsus on vastu v6etud lihthiiiilte
enamusega.

(6) Oppendukogu koosoleku kohta koostatakse protokoll. Protokollile kirjutab alla koosoleku
juhataj a j a protoko I I ij a.

S 23. Kooli hoolekogu

(1) Hoolekogu on kooli juures tegutsev organ, kelle iilesanne on suunata kooli tegevust ning
teha ettepanekuid kooli direktorile ja linnavalitsusele kooli arengu, vara ja eelarvega
seotud kiisimustes.

(2) Hoolekogu moodustab ja selle liikmete arvu miiiirab linnavalitsus.

(3) Hoolekogusse kuuluvad:

1) direktori ettepanekul kooli toetavate organisatsioonide esindajad;

2) dppendukogu otsusel kooli tootajate esindaja;

3) dppurite iildkoosolekul valitud dppurite esindaja v6i dpilasomavalitsuse olemasolul
selle esindaja;

4) lastevanemate tildkoosolekul valitus lastevanemate esindajad.

5) pidaja esindaja kooli hoolekogusse nimetab Kuressaare Linnavolikogu.



(4) Hoolekogu esimese koosoleku piirast hoolekogu kinnitamist kutsub hiljemalt esimese
veerandi l6pus kokku direktor. Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu tci<i

konaldamiseks hoolekogu esimees.

S 24. Hoolekogu tiiiikord

(1) Hoolekogu t<i<ivorm on koosolek.

(2) Hoolekogu koosolekud peavad toimuma viihemalt i.iks kord poolaastas. Hoolekogu
koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

(3) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada viihemalt seitse piieva
enne koosoleku toimumist. Koos kutsesa edastatakse hoolekosu liikmetele ka koosoleku
piievakord.

(4) Hoolekogu on otsustusv6imeline, kui koosolekust vdtavad osa viihemalt pooled
hoolekogu liikmetest. Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest,
kutsutakse hoolekogu koosolek 7 t66p?ieva jooksul uuesti kokku.

(5) Hoolekogu kbosolekut juhatab hoolekogu esimees.

(6) Hoolekogu koosolek algab piievakorra kinnitamisega. Koosolekul arutatakse piievakorras
miirgitud kiisimusi.

(7) Hoolekogu v6tab otsuseid vastu lihth?iiilteenamuse teel. Hoolekogu vastuvdetud otsused
miirgitakse hoolekogu protokollis. Hoolekogu otsused on kooli juhtkonnale tiiitmiseks.

(8) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja
protokollija.

(9) Hoolekogu koosolekutest vdtab hoolekogu esimehe kutsel osa kooli direktor, kes on
hoolekogu ees aruandekohustuslik. Teised isikud vdivad hoolekogu koosolekust osa v6tta
hoolekogu esimehe loal v6i kutsel.

$ 25. Kooli tiiiitajad

(1) Kooli tootajad on direktor ja 6ppe- ning haldusalal tciotajad.

(2) Koolit<idtajate konkreetsed tocttilesanded, 6igused, kohustused ja vastutus miiiiratakse
kindlaks tddlepingus j a ametijuhendis.

(3) Triritajate iildised tcicikorralduslikud kohustused, 6igused ja vastutus siitestatakse kooli
tcicikorraldusree glites.

$ 26. Tiiiitajate digused ja kohustused

(1) Tootajal on 6igus:

1) saada teavet 6ppe- ja tookorraldusreeglite ja oma todtingimuste kohta;

2) saada vastavalt koolis kehtestatud korrale ja tingimustele erialast tiiienduskoolitust;

3) teha ettepanekuid kooli too parandamiseks.

(2) To<itajad on kohustatud lfituma oma t<i<iiilesannete tiiitmisel kooli arengukavas,
p6himiiiiruses ja muudes koolielu puudutavates dokumentides siitestatud p6him6tetest ja
viiZirtustest ning tuginema suhtluses vastastikusele lugupidamisele, tiksteisemdistmisele ja
koostci0le.

$ 27. Oppurite digused ja kohustused

(1) Oppuril on 6igus:



1) saada enne kooli dppima asumist ja dppimise ajal teavet kooli dppekavade, 6pptod
korralduse kohta;

2) n6uda kooli dppekavale vastavat treeningute juhendamist;

3) kasutada vastavalt kehtestatud korrale treeninguteks kooli inventari, spordivarustust ja
spordirajatisi;

4) osaleda valitud esindaja kaudu kooli hoolekogu tegenrses;
5) moodustada kooli dpilasomavalitsus ja osaleda selle tegevuses;

6) kasutada vastavalt kehtestatud korrale kooli siimboolikat;
7) lahkuda koolist omal soovil selleks kehtestatud korda jtirgides.

(2) Oppuril on kohustus:

1) osaleda kooli 6ppe- ja kasvatustdos, harjutada regulaarselt oma sportliku
ettevalmistuse tdstmiseks;

2) jiirgida sportliku reLiimi, htigieeni ja ausa miingu p6him6tteid;

3 ) iihitada treeningud koolis hea edasij dudmisega i.ildhariduskoolis;

4) seista kooli hea maine ja spordiau eest;

5) esindada vdistlustel esmajiirjekorras kooli;

6) jargida kooli pdhimiiZirust ja kodukorda;

7) hoida kooli kasutuses olevat vara;

8) tziita muid digusaktidest tulenevaid kohustusi.

(3) Kool tagab dppuri koolis viibimise ajal tema turvalisuse ja tervise kaitse.

$ 28. Kooli vara

(1) Kooli vara moodustavad koolile Kuressaare linnalt v6i teistelt isikutelt ja asutustelt
sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ka kiisutamiseks antud maa, hooned,
rajatised, seadmed, raha, inventarja muu vara.

(2) Kooli vara on linnavara.

(3) Kool valdab, kasutab ja kiisutab oma valduses olevat vara liihtudes riigi ja Kuressaare
linna digusaktidest ja kiieolevast pdhimiiiirusest.

(4) Kool kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma tilesannete tiiitmiseks.
Kool peab vara iile arvestust ning v6ib yaragateha tehinguid vastavalt Kuressaare
linnavara valitsemise korras siitestatud tinsimustele.

S 29. Kooli finantseerimine

(1) Kooli finantseeritakse Kuressaare linna eelarvest.

(2) Kooli eelarve tulud moodustuvad:

1) riigi -ja linnaeelarve eraldistest;

2) 6ppetasudest;

3) tasuliste teenuste osutamisest;

4) laekumistest sihtfondidest, annetustest j a eraldistest;

5) majanduslikust teger,usest saadud tuludest.

(3) Kooli dppetasude suurused ja sellest vabastuste ning soodustuste andmise alused kinnitab
linnavalitsus.



(4) Kooli poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnad kehtestab linnavalitsus.

(5) Kooli kulud kaetakse kooli kinnitatud eelarvest.

(6) Kooli raamatupidamist korraldab linnavalitsus.

(7) Kooli eelarve arvestust peetakse Kuressaare linnaeelarve koosseisus iseseisva
tegevusalana.

$ 30. Aruandlus

(1) Kool esitab aruandeid 6igusaktidega kehtestatud tiihtaegadel ja korras.

(2) Kool on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib kooli tegevust.

(3) Koolil peab olema dokumentatsioon, mis vdimaldab konektset arvestust
organisatsioonilise, metoodilise, pedagoogilise ja majandusliku tegevuse iile.

$ 31. Jiirelevalve

(1) Haldusjiirelevalvet kooli 6ppe- ja kasvatustegevuse tile teostab Haridus- ja
Teadusministeerium vdi haridus- ja teadusministri volitusel Saare maavanem.

(2) Kooli pdhimiiiiruse kohaste iilesannete tAitmise javara ning eelarve kasutamise
seaduslikkuse j a otstarbekuse tile teo stab j iirelevalvet linnavalitsus.

(3) Jiirelevalve kiiigus avastatud puudused on direktor kohustatud kdrvaldama jiirelevalve
teostaj a poolt miiiiratud tahtpAevaks.

S 32. Kooli iimberkorraldamine ja tegevuse ldpetamine

(1) Kooli iimberkorraldamise vdi tegevuse ldpetamise otsustab Kuressaare Linnavolikogu ja
toimingud korraldab linnavalitsus.

(2) Kooli timberkorraldamine vdi tegevuse ldpetamine vdib toimuda ainult piirast
dppeperioodi l6ppu.

(3) Kooli iimberkorraldamise v6i tegeluse ldpetamise otsusest teatakse dppuritele,
lapsevanematele, kooli t66tajatele riing Eesti Hariduse Infosiisteemi volitatud tddtlejale
viihemalt neli kuud enne kooli dppeperioodi l6ppu.


