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KÄÄPA PÕHIKOOLI PÕHIMÄÄRUS 
 
Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 66, § 95 lõike 1 ja kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 34 alusel. 
 
 
§ 1  Üldsätted 
 
(1) Kääpa Põhikool (edaspidi kool) on Lasva Vallavalitsuse haldusalas tegutsev 
haridusasutus. 
(2) Kooli asukoht on Kääpa küla Lasva vald Võru maakond. Postiaadress on Kääpa küla, 
65545 Võru sidejaoskond, Lasva vald, Võru maakond. 
(3) Kooli põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Lasva Vallavolikogu (edaspidi 
vallavolikogu). 
(4) Kool juhindub oma tegevuses Põhikooli- ja gümnaasiumi seadusest, Eesti Vabariigis 
kehtivatest õigusaktidest, vallavolikogu määrustest ja otsustest, vallavalitsuse määrustest 
ja korraldustest ning käesolevast põhimäärusest. 
 
 
§ 2  Kooli tegutsemise vorm 
 
(1)  Kääpa Põhikool on üldhariduskool, mis loob võimalused põhihariduse omandamiseks 
ja koolikohustuse täitmiseks. Põhikoolis on õppekava täitmiseks arvestatud aeg  üheksa 
aastat. Põhikooli kooliastmed on: 
1.  I kooliaste – 1.–3. klass; 
2.  II kooliaste – 4.–6. klass; 
3. III kooliaste – 7.–9. klass.  
(2)  Kääpa Põhikooli tegutsemise vormiks on põhikool. 
 
 
§ 4  Kooli direktori ja hoolekogu ülesanded 
 
(1)  Direktori ülesanded: 
1)  Kooli juhib direktor. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse 
ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste 
vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.  
2)  Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis 
on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega.  
3)  Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.  
(2) Hoolekogu ülesanded: 
1) Kääpa Põhikooli hoolekogu  ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, 
vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja 



kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste 
loomisele kaasaaitamisel. 
2) Hoolekogu koosseisu ja töökorra kinnitab Lasva Vallavalitsus oma korraldusega. 
 
 
§ 5 Õppe- ja kasvatuse korraldus 
 
(1)  Riiklikes õppekavades esitatakse õppe eesmärgid, oodatavad õpitulemused, 
hindamise tingimused ja kord ning nõuded õppekeskkonnale, õppe ja kasvatuse 
korraldusele, kooli lõpetamisele ja kooli õppekavale.  
(2)  Riiklike õppekavade alusel koostab kool õppekava, mis on koolis õpingute 
alusdokument. Kooli õppekava kehtestab kooli direktor. Kooli õppekava ja selle 
muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, 
õpilasesindusele ja õppenõukogule.  
(3)  Andmed kooli õppekava kohta kantakse hariduse infosüsteemi õppekavade ja 
koolituslubade alamregistrisse.  
(4)  Õppekeskkond peab toetama õpilase arengut.  
(5)  Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel kasutada tasuta vähemalt kooli 
õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti. õpikuid.  
(6)  Põhikooli õppekeel on eesti keel. 
(7)  Statsionaarne õpe on koolikohustuslikele isikutele või õpilastele, kelle jaoks õppimine 
on põhitegevus, suunatud õpe, kus kooli poolt juhendatud tegevusel on suurem osakaal 
kui iseseisval õppimisel. 
(8)  Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.  
(9)  Õppeaasta koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest.  
(10) Õppeveerandites on kokku vähemalt 175 õppepäeva. Õppepäev on kalendripäev, 
mil õpilane on päevakava või individuaalse õppekava alusel kohustatud õppes osalema. 
Ühes nädalas on kuni viis õppepäeva.  
(11) Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas 
juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik. Juhendatud õpe on kooli määratud viisil 
toimuv õpe, näiteks loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on 
suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles 
osalevad nii õpilane kui ka pedagoog. Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. 
Õppetund vaheldub vahetunniga. Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks 
õppetundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita. Vahetunni pikkus on vähemalt kümme 
minutit iga õppetunni kohta.  
Põhikoolis võib suvevaheajal korraldada täiendava õppega seotud tegevusi, arvestades, 
et põhiharidust omandavale õpilasele on tagatud vähemalt kümne järjestikuse nädala 
pikkune puhkus kõigist õppe ja eksamitega seotud tegevustest.   
(12) Õpilase nädala õppekoormus õppeaineti määratakse kooli õppekavaga. Põhikooli 
õpilase suurim lubatud nädala õppekoormus õppetundides on: 
1) 1. klassis – 20 õppetundi; 
2) 2. klassis -  23 õppetundi; 
3) 3. ja 4. klassis -  25 õppetundi; 
4) 5. klassis -  28 õppetundi; 
5) 6. ja 7. klassis -  30 õppetundi; 
6) 8. ja 9. klassis -  32 õppetundi.  
(13) Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate 
õppekavaväliste tegevuste, nagu pikapäevarühmas, ringides ja stuudiotes korraldatavate 
tegevuste järjestust ja ajalist kestust. Kooli päevakava kehtestab direktor. 
(14) Klassi täitumuse ülemine piirnorm põhikoolis on 24 õpilast. Kui õpe on korraldatud 
õpperühmadena, kohaldatakse ka õpperühmadele klassi täitumuse ülemist piirnormi 
(15) Kui kahe või kolme klassi õpilaste arv on põhikoolis kokku 16 või alla selle, võib 
nendest õpilastest moodustada liitklassi.  



(16) Põhikool on kohustatud võtma õpilaseks vastu kõik selleks soovi avaldavad 
koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne kool. Vanema jaoks on 
koolikohustuslikule isikule kooli valik vaba, kui soovitud koolis on vabu õppekohti. 
(17) Õpilane arvatakse koolist välja: 
1) kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on koolile esitanud sellekohase 
taotluse; 
2) kui õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis või välisriigi 
õppeasutuses ja ta ei ole esitanud käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt taotlust; 
3) kui koolis ei viida õpinguid läbi klassis, kus õpilane peaks õpinguid jätkama; 
4) kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt 
kodukorda, välja arvatud koolikohustuslik õpilane; 
5) kui õpilane põhiharidust omandades puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning 
teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse klassi üle viia, välja arvatud koolikohustuslik 
õpilane; 
6) kui õpilane omandas haridust koolis, mis korraldab õpet vanglas või kasvatuse 
eritingimusi vajavate õpilaste koolis ning ta vabastati vanglast või kasvatuse eritingimusi 
vajavate õpilaste koolis viibimise tähtaeg lõppes; 
7) kui õpilane on täitnud põhikooli lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud 
lõputunnistus; 
8) õpilase surma korral.  
(18) Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad kehtestab haridus- ja 
teadusminister hiljemalt põhikooli lõpueksamitele eelneva õppeaasta 25. maiks.  
(19) Põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele või eksternile väljastab kool 
õppenõukogu otsusel põhikooli lõputunnistuse. Põhikooli lõputunnistuste andmed 
kantakse hariduse infosüsteemi haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse.  
 
 
§ 6  Koolis toimuva õppekavavälise tegevuse korrald us 
 
(1) Kooli direktor võib kooli pidaja nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi 
põhiharidust omandavatele õpilastele. Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise 
tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist 
õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide 
arendamisel. Hoolekogu ettepanekul on kool koostöös kooli pidajaga kohustatud 
korraldama pikapäevarühma moodustamise.  
(2) Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor, määrates seal 
aja koduste õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvitegevuseks. 
Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse hoolekogu ettepanekutest, 
kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste 
vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning 
vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.  
(3) Pikapäevarühma täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast. Kooli pidaja võib direktori 
ettepanekul ning hoolekogu nõusolekul kehtestada suurema rühma täitumuse ülemise 
piirnormi.  
(4) Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega ja 
vanema taotluse alusel või alaealise mõjutusvahendite seaduses sätestatud juhul 
alaealiste komisjoni otsuse alusel.  
(5)  Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud kooli õppekava läbimist toetav või 
muu õppekavaväline tegevus. Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -
meetodeid, sealhulgas ringid ja stuudiod.  
(6)  Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, 
ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras 
sätestatud korras.  



(7)  Koolil peab olema raamatukogu. Raamatukogu põhiülesanne on toetada trükiste, 
audiovisuaalsete ja muude infokandjate säilitamise ja kättesaadavaks tegemise kaudu 
kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise 
oskust ning lugemishuvi.  
(8)  Raamatukogu kogud jagunevad otstarbe järgi põhikoguks ja õppekirjanduse koguks.  
 
 
§ 7  Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused 
 
(1) Õpilasel ja vanemal on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning 
õpilase õiguste ja kohustuste kohta. Kool on kohustatud võimaldama statsionaarses 
õppes õppiva õpilase vanemale juurdepääsu kooli valduses olevale teabele selle õpilase 
kohta.    
(2)Teovõimeline õpilane võib kirjaliku taotlusega keelata juurdepääsu tema kohta kooli 
valduses olevale teabele. Vanema juurdepääsu teabele selle kohta, kas õpilane on kooli 
õpilaste nimekirjas või mitte, võib keelata vaid mõjuva põhjuse esinemisel.  
(3)  Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra ning kooli üle riiklikku järelevalvet 
teostavate asutuste kontaktandmed oma veebilehel.  
(4)  Õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest 
õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest teavitatakse õpilast 
õppeveerandi või kursuse algul. Kool loob statsionaarses õppes õppivate õpilaste 
vanematele võimalused sellekohase teabega tutvumiseks.  
(5)  Õpilasele ja statsionaarses õppes õppiva õpilase vanemale tehakse kooli kodukorras 
sätestatud korras teatavaks õpilasele kohalduv osa kooli päevakavast.  
(6)  Kool teavitab õpilast ja vanemat õpilase hinnetest. Kui õpilane või piiratud teovõimega 
õpilase puhul vanem ei ole andnud nõusolekut õpilase hinnetest teavitamiseks 
elektrooniliselt, on kool kohustatud teavitama õpilast ja vanemat õpilase hinnetest paberil 
vormistatud klassitunnistuse või õpilaspäeviku kaudu.  
(7)  Kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks kutsub direktor kokku statsionaarses 
õppes õppivate õpilaste vanemate koosoleku arvestusega, et kõigile vanematele antakse 
vähemalt üks kord aastas võimalus osaleda vanemate koosolekul. Statsionaarse õppe 
puhul on direktor vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel kohustatud 
kutsuma kokku selle klassi õpilaste vanemate koosoleku.  
(8)  Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna.  
(9)  Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste 
ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.  
Õpilaskonnal on õigus: 
1) moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud 
alustel ja korras mittetulundusühingute seaduse § 5 ja sihtasutuste seaduse § 5 lõikes 2 
sätestatud juriidilise isiku staatust omamata; 
2) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega 
koostööd õpilasesinduse kaudu; 
3) otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad seaduse või 
seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud 
samadel alustel kellegi teise otsustada ja korraldada.  
(10)  Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda 
õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning 
suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma 
tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.  
(11)  Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja 
vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses. Õpilasesinduse 
põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või 
direktori määratud koolitöötajatega. Õpilaskond kiidab õpilasesinduse põhimääruse heaks 
kooli põhimääruses sätestatud korras. Õpilasesindus esitab õpilasesinduse põhimääruse 



kinnitamiseks direktorile. 30 päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab 
direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud 
õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, või esitab 
kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.  
(12)  Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel kooli õpilastel. Esimese õpilasesinduse 
valimised korraldab direktor kooli põhimääruses sätestatud korras, lähtudes 
demokraatlikest põhimõtetest.  
(13)  Võimaluse korral võib kooli eelarves näha ette vahendid õpilasesinduse tegevuse 
rahastamiseks, arvestades õpilasesinduse ja õpilaste vajadusi.  
 
 
§ 8  Kooli töötajate õigused ja kohustused 
 
(1) Koolitöötajad on pedagoogid ja teised töötajad.  
(2) Koolitöötajate miinimumkoosseisu kehtestab haridus- ja teadusminister.  
(3) Koolitöötajate koosseis kinnitatakse direktori ettepanekul kooli pidaja kehtestatud 
korras, arvestades haridus- ja teadusministri kehtestatud koolitöötajate 
miinimumkoosseisu.  
(4) Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kooli 
põhimääruse, tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja 
töölepinguga.  
(5) Koolitöötajatega sõlmib töölepingud direktor. Välislepingu alusel tööle võetava 
pedagoogiga sõlmib direktor töölepingu välislepinguga määratud tähtajaks.  
 
 
§ 9  Majandamise ja asjaajamise alused 
 
(1)   Koolil on oma eelarve.  Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja 
vallaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning kooli 
põhimääruses sätestatud kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.  
(2)   Kooli kulud katab Lasva Vallavalitsus. 
(3)   Kooli eelarve kava kohta annab arvamuse kooli hoolekogu vallavalitsuse 
õigusaktidega kehtestatud korra kohaselt. Kooli eelarve kinnitab Lasva Vallavolikogu. 
(4)  Kooli tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad 
proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne 
elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil. 
(5)   Kooli korraldab ümber ja kooli tegevuse lõpetab Lasva Vallavolikogu. 
(6)  Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest tuleb Haridus- ja 
Teadusministeeriumi, asukohajärgset maavanemat, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste 
elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas 
vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust. 
(7)   Kool korraldatakse ümber või kooli tegevus lõpetatakse ajavahemikus 1. juulist sama 
aasta 31. augustini.  
 
 


