
VIIMSI VALLAVALITSUS 

MÄÄRUS 

Viimsi 30. märts 2022 nr 5 

Viimsi Vallavalitsuse 07.01.2020 määruse 

nr 1 „Randvere Kooli põhimäärus“ 

muutmine 

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ja kohaliku omavalitsuse 

korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4 ja Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019 määruse nr 10 „Viimsi 

valla põhimäärus“ § 56 lõike 3 alusel.  

§ 1. Viimsi Vallavalitsuse 07.01.2020 määruses nr 1 „Randvere Kooli põhimäärus“ tehakse 

järgmised muudatused: 

(1) preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ja kohaliku 

omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4 ja Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019 

määruse nr 10 „Viimsi valla põhimäärus“ § 56 lõike 3 alusel.“; 

(2) paragrahvi 5 pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„§ 5. Kooli sisehindamine ja järelevalve“; 

(3) paragrahvi 6 lõikeid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Kool töötab põhikoolina, kus õpe toimub põhikooli riikliku õppekava ja põhikooli 

lihtsustatud riikliku lihtsustatud õppekava järgi õppivatele õpilastele. 

(2) Kool on riikliku õppekava järgi õppivatele õpilastele kolmeastmeline: 

1) I kooliaste 1.-3. klass; 

2) II kooliaste 4.-6. klass; 

3) III kooliaste 7.-9. klass.“; 

(4) määrust täiendatakse paragrahviga 10¹ järgmises sõnastuses: 

„§ 10¹ Kooli tugimeeskond 
(1) Koolis tegutseb tugimeeskond, mille eesmärgiks on õpilaste heaolu ja arengu toetamine. 

(2) Tugimeeskonna ülesanneteks on tagada süsteemne, õpilaste vajadustest lähtuv tugi 

õpilastele, vanematele ja õpetajatele; õpilaste, õpetajate ja vanemate nõustamine 

tugispetsialistide (logopeedi, psühholoogi, sotsiaalpedagoogi ja eripedagoogi) poolt; 

koostöövõrgustike koostöös osalemine, koostöö koolivälise nõustamismeeskonnaga, õpilase 

tugimeetmete määramiseks vajalike dokumentide ettevalmistamine ja täitmine, tugimeetmete 

ettevalmistamine, rakendamine ja analüüs ning õpetajate juhendamine. 

(3) Tugimeeskonna koosseisu kinnitab Kooli direktor käskkirjaga, täpsed tööülesanded ja 

töökorralduse põhimõtted kinnitab Kooli direktor koostöös HEV-koordinaatoriga.“; 

(5) paragrahvi 11 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Kooli tegutsemisvorm on põhikool, kus õpe toimub I, II ja III kooliastmel nii põhikooli riikliku 

õppekava kui ka põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppivatele õpilastele.“; 
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(6) paragrahvi 12 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Kooli õppe- ja kasvatustöökorraldus vastab põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, põhikooli 

riiklikule õppekavale, põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale ja Kooli õppekavale.“; 

(7) paragrahvi 19 pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„§ 19. Lisaõpe põhikooli lõpetanule“; 

(8) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses: 

„(5) Koolikohustuse täitmise tagamiseks kohaldab Kool õppest mõjuva põhjuseta puudunud 

õpilase suhtes tugi- ja mõjutusmeetmeid.“; 

(9) paragrahvi 42 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Kooli õpilastel on õigus valida ja olla valitud õpilaseesindusse.“; 

(10) paragrahvi 43 lõike 1 punkti 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„7) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks Kooli 

tugimeeskonna, hoolekogu, direktori ning Kooli pidaja poole.“; 

(11) paragrahvi 43 lõike 2 punktis 7 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni“ sõnaga „koolivälise 

nõustamismeeskonna“; 

(12) paragrahvi 44 lõikes 3 jäetakse peale sõnu „kutsuda kokku vanemate“ välja sõna 

„erakorraline“; 

(13) paragrahvi 46 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõna „õppealajuhataja“ sõnaga „õppejuht“; 

(14) paragrahvi 48 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(4) Koolitöötajate ülesandeks on tagada Kooli põhiväärtuste järgimine, eesmärkide täitmine 

ja häireteta töö.“; 

(15) paragrahvi 48 lõike 6 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„3) kasutada tema kätte usaldatud Kooli vara säästlikult ja heaperemehelikult ning tagastada 

vara Koolile töösuhte lõppemisel või peatumisel;“. 

§ 2. Jõustumine 

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas. 

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 

Illar Lemetti Leevi Laever 

vallavanem vallasekretär 

 
 
 
 
 
 
 
 



Seletuskiri 

Viimsi Vallavalitsuse 30.03.2022 määruse nr 5 

„Randvere Kooli põhimäärus“ juurde 

Eelnõu õiguslik alus 

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 1 punkt 4 alusel. 

Sisu 

14.12.2022 võttis Viimsi Vallavolikogu vastu otsuse korraldada Randvere kool alates 1. 

septembrist 2022 ümber põhikooliks, kus nii riikliku õppekava kui ka lihtsustatud riikliku õppekava 

õpe toimub toimub I, II ja III kooliastmel.  

Sellest tulenevalt vajab ka kooli põhimäärus uuendamist. 

Preambulist jäetakse välja viide Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011.a määrusele nr 3 "Viimsi valla 

haridusasutuste põhimääruse kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele" selle 

kehtivuse lõppemise tõttu. 

§ 6. lisatakse põhikooli riikliku õppekava kolmas kooliaste. 

Põhimääruse kolmandasse peatükki „Struktuur“ lisatakse § 10' „Kooli tugimeeskond“.  

Randvere koolis õpivad lisaks riikliku õppekava õpilastele ka lihtusutatud ja toimetuleku õppekava 

alusel õppivad õpilased. Kogu personalist moodustavad tugitöötajad üle 10%. Sellest tulenevalt 

soovib kool reguleerida täpsemalt tugimeeskonna tööd õpilaste aitamisel. Koosseisu kinnitab 

direktor vastavalt olemasolevatele spetsialistidele (eripedagoog, HEVKO, sotsiaalpedagoog, 

logopeed, psühholoog) ning määrab juhi. Meeskond koguneb regulaarsetel koosolekutel. 

Tugimeeskonnal on nõuandev ja suunav roll õpetajatele, kooli juhtkonnale ja lapsevanematele. 

Selle eesmärk on erivajadusega lapse toetamine, tema arengu jälgimine ja talle sobiva õppevormi 

korraldamine. 

§ 38. lisatakse lõige 5 kooli tegutsemisest õpilase koolikohustuse mittetäitmise puhul. 

Põhimääruses tehakse veel mõni väiksem täpsustus ja kaasajastatakse väljendeid 

(nõustamismeeskond, õppejuht). 

Aet Tampuu 
üldhariduse vanemspetsialist 


