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(1) Kool on Tallinna Haridusameti (edaspidi

(2) Kooli tegutsemise voffn on p6hikool ja
toimub k6ikides pOhikooliklassides.

(3) Kool juhindub oma tegewses riigi
kiiskki{adest ning kooli p6himddrusest.

$ 4. Pitsat ja siimboolika

ja 24.mdrtsi 20ll otsuse nr43
'punlcti 1.21 alusel.

$ 1. Nimetus
Kooli nimetus on Tallinna Oismde Vene

$ 2. Asukoht
Kool asub Tallinnas. Kooli postiaadress on

$ 3. Tegutsemise vorm ja haldusala

ile tee 28.13512 Tallinn.

) hallatav asutus.

ium, mis tegutsevad tihe asutusena, kus dpe

Tallinna 6igusaktidest, ametiasutuse juhataja

Koolil on Tallinna suure vapi kujutise ja nimetusega pitsat ning siimboolika.

$ 5. Pdhimiiiiruse kehtestamise ja muutmide kord

(1) Kooli pdhimiiiiruse kehtestab ning seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus)
ametiasutuse ettepanekul.

(2) P6himiidrus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli
hoolekogule, 6pilasesindusele j a 6ppen6uko gule.

2. peatiikk
6ppn JA KASVATUSE KoRRALDUS

$ 6. Hariduse liik ja tasemed

(1) Koolis omandatava hariduse liik on iildharidus.

(2) Koolis omandatava hariduse tasemed on p6hiharidus ja iildkeskharidus.

g 7. Oppevorm
Koolis toimub statsionaarne 6pe.



$ 8. Oppekeeled

(1) P6hikooli dppekeel on vene keel.

(2) Giimnaasiumi dppekeel on eesti keel.

$ 9. Oppekava

(1) Kool koostab pdhikooli riikliku dppekava ja gtimnaasiumi riikliku 6ppekava alusel kooli
Sppekava. Kooli Sppekava on kooli 6ppe- ja kasvatustegewse alusdokument.

(2) Kooli 6ppekava kehtestab kooli direktor kiiskkit'aga. Kooli 6ppekava ja selle muudatused
esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, dpilasesindusele ja
dppen6ukogule.

g 10. Oppeaasta

(1) Oppeaasta kestab 1. septembrist jdrgmise aasta 31. augustini.

(2) Oppeaasta koosneb 6ppeveeranditest ja koolivaheaegadest.

$ 11. 6ppekoormus ja pflevakava

(1) Opilase nddala 6ppekoormus 6ppeaineti mddratakse kooli Oppekavaga.

(2) Oppeveerandi vdi kursuse jooksul liibitavad peamised teemad, vajalikud dppevahendid,
hindamise korraldus ja planeeritavad iiritused tehakse pdhikooli6pilastele teatavaks 6ppeveerandi
ning giimnaasiumidpilastele kursuse algul.

(3) Oppetegevuste ning kooli 6ppekava toetavate 6ppekavavdliste tegevuste jii{estus ja ajaline
kestus mddratakse kindlaks kooli pdevakavas.

$ 12. Hariduslike erivajadustega dpilaste klassid ja riihmad

(1) Koolis tegutsevad 6piabiriihmad p6hiharidust omandavatele dpilastele eripedagoogilise v6i
logopeedilise abi osutamiseks.

(2) Ametiasutuse juhataja n6usolekul v6ib direktor moodustada hariduslike erivajadustega dpilaste
klasse ja riihmi, mida p6himddruses sdtestatud ei ole.

(3) Hariduslike erivajadustega 6pilaste klassides ja riihmades 6ppe ja kasvatuse korraldamine ning
dpilaste klassi v6i riihma vastuvdtmine v6i iileviimine ning klassist v6i rflhmast vdljaarvamine
toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras.

$ L3. Raamatukogu

(1) Koolil on oma raamatukogu.

(2) Raamatukogu teenindab k6iki kooli 6pilasi, pedagooge ja teisi tootajaid ning vanemaid, vdlja
arvatud lugejad, kellelt on vdetud vastavalt raamatukogu kasutamiseeski{ale raamatukogu
kasutamise 6igus.

(3) Raamatukogu lugejateeninduse korraldus, lugeja 6igused ja kohustused sdtestatakse kooli
direktori kinnitatud raamatukogu kasutami seeskirj as.

$ la. Oppekavavf,line tegevus

(1) Oppekavavriliselt v6ib kool konaldada tasuta ja tasuliste ringide, kursuste ja stuudiote ning
pikapdevartihmade te gevust, organiseerida iiritusi.

(2) Oppekavavdlise tegewse kulude katmine v6ib toimuda Sppekavavdlises tegevuses osalejate
kaasrahastamisel. Hinnad kehtestatakse ametiasutuse juhataja kiiskkiqaga Tallinna 6igusaktidega
kehtestatud korras.

(3) Opilasel on 6igus kasutada dppekavavilises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume,
raamatukogu, 6ppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sdtestatud korras.

3. peatiikk
6pu,lsrE JA vANEMATE 6tcusrn JA KoHUsrusED

$ 15. Opilaste ja vanemate 6igused

(1) Opilasel on 6igus:
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1) osaleda 6ppetoos ja tiiita Opiiilesandeid;
2) arengut toetavale 6ppekeskkonnale;
3 ) tugispetsialisti(de) teenusele;
4) 6ppida individuaalse 6ppekava jiirgi;
5) kuuluda dpilasesindusse ja valida seda;
6) osaleda valitud 6pilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises, olla valitud kooli
hoolekogusse;
7) saada sdidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja Tallinna Linnavolikogu (edaspidi
linnav o likogz) kehtestatud ulatuses j a korras ;
8) saada 6ppeveerandi vdi kursuse algul informatsiooni 6ppeveerandi v6i kursuse jooksul
liibitavatest peamistest teemadest, vajalikest dppevahenditest, hindamise korraldusest ja
planeeritavate st iiritustest;
9) v6tta osa 6ppekavavdlisest tegevusest.

(2) Opilasel ja vanemal on 6igus saada koolist teavet ja selgitusi koolikonalduse, hinnete ning
6pilase Siguste ja kohustuste kohta.

(3) Opilasel ja vanemal on 6igus poorduda oma 6iguste kaitseks hoolekogu, ametiasutuse,
Haridus- ja Teadusministeeriumi, Haq'u maavanema vdi lastekaitseorganisatsioonide poole.

$ 16. Opilaste ja vanemate kohustused

(1) Opilane on kohustatud:
1) osalema kooli pdevakavas vdi individuaalses dppekavas etteniihtud 6ppes ja tiiitma
6piiilesandeid;
2) taitma kooli kodukorda;
3) osalema arenguvestlusel;
4) ttiitma teisi 6igus- ja haldusaktidest tulenevaid kohustusi.

(2) Vanem on kohustatud:
1) looma koolikohustuslikule dpilasele kodus dppimist soodustavad tingimused ja 6ppes osalemise
eeldused;
2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
3) osalema arenguvestlusel piiratud teov6imega 6pilase puhul;
4) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
5) tegema koostood kooliga;
6) teavitama kooli koolikohustusliku dpilase dppest puudumisest ja selle p6hjustest;
7) taitma teisi 6igus- ja haldusaktidest tulenevaid kohustusi.

$ 17. Opilaskond ja 6pilasesindus

(1) Kooli 6pilaskonnal on 6igus otsustada ja korraldada iseseisvalt, koosk6las seaduste ja seaduse
alusel antud 6igusaktidega, dpilaselu ki.isimusi.

(2) Opilaskonnal on 6igus:
1) moodustada liite ja organisatsioone teiste 6pilaskondadega digusaktides sdtestatud alustel ja
korras;
2) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks v6i arendada nendega koostood
6pilasesinduse kaudu;
3) otsustada ja korraldada k6iki muid 6pilaselu kiisimusi, mis kuuluvad seaduse v6i seaduse alusel
antud digusaktide kohaselt Opilaskonna pddevusse ega ole antud samadel alustel kellegi teise
otsustada ja korraldada.

(3) Koolis on moodustatud Opilasesindus, kuhu kuuluvad Opilaskonna valitud esindajad.
Opilasesindus tegutseb 6pilasesinduse p6himddruse alusel. Opilasesinduse pdhimddruse koostab ja
kiidab heaks dpilaskond lihthddlteenamusega. Opilasesindus esitab 6pilasesinduse p6himddruse
kinnitami seks direktorile.

(4) Opilasesinduse nimetatud esindaja kuulub hoolekogu koosseisu.
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4. peatiikk
KOOLITOdTAUTN 6TCUSNN JA KOHUSTUSED

$ 18. Koolitiiiitajad
Koolitootajad on pedagoogid ja teised tootajad.

$ 19. Koolitiiiitajate koosseis
Koolitootajate koosseisu kinnitab koolile kinnitatud eelarve piires direktor, arvestades haridus- ja
teadusministri mddruse ga kehtestatud koolitootaj ate miinimumkoos seisu.

$ 20. Kootitiiiitajate iilesanded

(1) Pedagoogide iilesame on juhtida 6ppe- ja kasvatustriod, kujundada turvalist 6pikeskkonda ning
kasutada 6pilastele sobivaid 6ppe- ja hindamismeetodeid.
(2) Kooli teenindava ja abipersonali iilesanne on tagada kooli hiiireteta tegevus ja heaperemehelik
maj andamine ning linnavara korrasolek.

(3) Koolitodtajate iilesanded ja kohustused, Sigused ja vastutus mddratakse kindlaks kooli
pdhimiiiiruse, ttiokorralduse reeglite, kodukorra ja toolepingute ning ametijuhenditega, mis on
koosk6las toosuhteid reguleerivate 6igusaktidega.

$ 21. Konkursi korraldamine ja atesteerimine
(1) Pedagoogide vabade ametikohtade tditmiseks korraldab direktor avaliku konkursi.
(2) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme
hindamiseks korraldatakse atesteerimine haridus- ja teadusministri mddrusega kehtestatud korras.

5. peatiikk
KOOLIELU JUHTIMINE

$ 22. Direktor

(1) Kooli juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna 6igusaktidega kehtestatud korras ametisse ja
vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Direktoriga solmib toolepingu ja tiiidab teisi
tooandja 6igusi ja kohustusi linnapea v6i tema volitatud ametiisik.
(2) Direktor:
l) konaldab kooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja kdsutamist, juhib kooli 6ppe- ja
kasvatus- ning majandustegevust ning vastutab nende tulemuslikkuse eest, vastutab kooli
iildseisundi ja arengu, linnavara sdilimise ning eelarvevahendite sihipdrase ja otstarbeka
kasutamise eest koolile kinnitatud eelarve piires;
2) tegutseb kooli nimel ja esindab kooli ilma lisavolitusteta kdigis riigi- ja omavalitsusorganites ja
-asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja fiiiisiliste isikutega v.a juhul, kui riigi v6i Tallinna
6igusaktid sdtestavad teisiti ;
3) teeb tehinguid linna nimel p6himiiiiruses sdtestatud iilesarurete tditmiseks koolile linna eelarves
selleks ette ndhtud kulutuste piires .jatagab eelarves kavandatud tulude tditmise ning laekumise;
4) tagab kooli eelarve kava projekti koostamise ja selle esitamise koos hoolekogu arvamusega
ametiasutusele vastavalt linna 6igusaktides kehtestatud korrale. Jiilgib pidevalt eelarve tiiitmistJa
vaj adusel esitab ametiasutusele ettep anekuid eelarve muutmi seks ;
5) kehtestab kooli 6ppekava ja selle muudatused;
6) kehtestab kooli pdevakava ja kodukorra;
7) valmistab ette kooli vastuv6tu tingimuste ja korra eelndu ning esitab selle kehtestamiseks
ametiasutuse j uhataj ale ;
8) teeb isiku dpilaste nimekirja arvamise ja 6pilase koolist vdljaarvamise otsuseid;
9) konaldab tugispetsialisti(de) teenuse rakendamist;
10) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra, esitades selle enne arvamuse
andmiseks 6ppen6ukogule ja hoolekogule;
11) moodustab pikapiievariihma ja kehtestab selle tookonalduse ja pdevakava, teeb otsuse 6pilase
pikapiievariihma vastuv6tmi s e j a sealt v dljaarv ami se kohta;
12) kehtestab hidaolukona lahendamise plaani, konaldab 6pilaste ja koolitootajate kaitse
hddaolukonas;
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13) miiiirab haridusliku erivajadusega dpilase 6ppe koordineerija;
14) kutsub kokku vanemate koosoleku;
l5) kehtestab kooli sisehindamise korra ja aruande;
16) vastutab kooli teenindavale raamatupidamisiiksusele tooks vajalike dokumentide
informatsiooni 6igeae gse edastamise eest;
17) tagab ametiasutuse otsuste ja iilesarurete tditmise;
18) sdlmib koolito<itajatega toolepingud, kinnitab nende ametijuhendid ja
6igusi ja kohustusi vastavuses toosuhteid reguleerivate 6igusaktidega;

teostab teisi tooandja

l9) kinnitab koolitootajate koosseisu ja too tasustamise alused (tootasujuhendi);
20) kinnitab kooli asj aaj ami skorra .j a muud to<ikonaldusdokumendid;
2I) tagab riigi ja Tallinna digusaktide ning lepingutega ette ndhtud aruannete
esitamise;

koostamise ia

22) annab oma pddevuse piires kooli tegevuse korraldamiseks kdskkirju ning kontrollib nende
tiiitmist;
23) konaldab 6pilaste suhtes kohaldatavate tugimeetmete rakendamise pdhikooli- ja
giimnaasiumiseaduses sdtestatud tingimustel j a korras ;
24) kinnitab dpilasesinduse p6himiidruse;
25) konaldab kooli saabunud teaben6uetele, kiq'adele, miirguki{adele ja selgitustaotlustele
vastamist ja nende lahendamist;
26) taidab muid talle pandud tookohustusi ja -tilesandeid.

(3) Kooli direktorit asendab ametiasutuse juhataja kiiskkiriaga mtidratud isik.

$ 23. Hoolekogu

(l) Koolil on
teeb ametiasu

kog,t, kes tliidab talle riigi ja Tallinna 6igusaktidega pandud tilesandeid ning
juhataj ale ettepanekuid kooliga seotud kiisimuste paremaks lahendamiseks.

(2) Hoolekogu

(3) Hoolekogu
kehtestatakse linnavalitsuse mddrusega.

s kinnitatakse ametiasutuse j uhataj a kiiskki{ aga.
(4) Hoolekogu on arutada liibi ja avaldada arvamust:
1) kooli 6ppeka ja selle muudatuste eelndu kohta;

tingimuste ja korra eeln6u kohta;
konaldamise tingimuste ja korra eelndu kohta;

2) kooli v
3) arenguvestl
4) kooli pdhimiiii ja selle muudlatuste eeln6u kohta;
5) kooli arengu va ja selle muudatuste eeln6u kohta;
6) kooli k kohta;
7) sisehindamiseruande kohta;

va projekti kohta.8) kooli eelarve

(5) Hoolekogu k direktori ettepanekul pedagoogide avaliku konkursi kibiviimise korra.
(6) Hoolekogu ndusolekuid ja teeb ettepanekuid ning tiiidab teisi iilesandeid riigi ja Tallinna
6isusaktides tatud juhtudel.

(7) Direktor on u ees aruandekohustuslik.

$ 24. Oppen
(1) Koolil on 6 , kelle iilesandeks on oma pddevuse piires 6ppe ja kasvatuse
korraldamine. tisimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
(2) liikmeteks on kooli pedagoogid. Oppendukogu tegevusse kaasatakse

ratud 6pilaste esindaja.

(3) Oppen6uk tegutseb haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

otsuste tiiitmist korraldab ia kontrollib kooli direktor.

Ja

6pilasesinduse

(4)
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6. peatiikk
MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

$ 25. Vara ja eelarve

(1) Kool on linnavara valitsema volitatud asutus, kellele ametiasutus on oma valitsemisel oleva
vara valdusesse andnud.

(2) Kooli valduses olevat linnavara kasutab kool sihtotstarbeliselt oma tilesannete tditmiseks. Kool
v6ib enda valduses oleva linnavaraga tehinguid teha iiksnes Tallinna 6igusaktidega sdtestatud
juhtudel ja korras. Kooli valduses oleva linnavara iile peetakse arvestust Tallinna digusaktides
kehtestatud korras.

(3) Kool v6ib sihtasutustelt, iiriiihingutelt, mittetulundusiihingutelt ja tiksikisikutelt vastu v6tta
eraldisi ja annetusi, mis v6etakse arvele riigi ja Tallinna Oigusaktidega kehtestatud korras.
Eraldistest ja annetustest peab kool teavitama ametiasutust ning tagama nende kasutamise
aryestuse.

(4) Ametiasutuse juhataja kinnitab kooli eelarve, ldhtudes linnavolikogu kinnitatud linna eelarvest
ja kooli ettepanekust. Kooli kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.
(5) Koolil on 6igus osutada tasrulisi teenuseid,
6igusaktidega sdtestatud korras.

$ 26. Asjaajamine ja aruandlus

mille hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna

(1) Kooli asjaajamist korraldatakse direktori kehtestatud asjaajamiskorra jdrgi.

(2) Kooli 6ppe- ja kasvatusalaseid kohustuslikke dokumente peetakse paberil v6i elektrooniliselt.
Kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide tiiitmise ja pidamise korra
kehtestab haridus- j a teadusminister mddrusega.
(3) Kooli raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna 6igusaktide
kohaselt. Kool esitab aruandeid riigi ja Tallinna digusaktidega kehtestatud korras ja tiihtpiiivadeks.

.. 7. peatiikk
JARELEVAL\rE

$ 27. Jiirelevalve

(1) Kooli juhtimist ja tegevust konrtrollib ametiasutus.
(2) Riiklikku jdrelevalvet kooli 6ppe- ja kasvatustegevuse iile teostab Haridus- ia
Teadusministeerium v6i haridus- ja teadusministri iilesandel Haq'u maavanem.
(3) Teenistuslikku jiirelevalvet kooli tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse iile teostab
linnavalitsus.

8. peatiikk
UvTnnroRRALDAMINE JA TEGEVUSE L6pETAMINE

$ 28. Kooli iimberkorraldamine ja tegevuse ldpetamine
(1) Kooli korraldab timber ja kooli tegevuse ldpetab ametiasutuse ettepanekul linnavolikogu otsuse
alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna 6igusaktidega ette ndhtud korras.
(2) Kooli iimberkorraldamise ja. tegevuse ldpetamise otsusest teavitatakse Haridus- ia
Teadusministeeriumi, Harlu maavanemat, kooli, vanemaid, 6pilasi ja 6pilaste elukohajiirgseid
valla- v6i linnavalitsusi kiqaliklu taasesitamist vOimaldavas vormis vdhemalt viis kuud enne uue
Oppeaasta algust.

(3) Ametiasutus tagab tegevuse l6petanud kooli 6pilastele v6imaluse jiitkata dpinguid muus koolis.
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9. peatiikk
RAKENDUSSATTED

$ 29. Miiiiruse kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2002 nr 78

a
redaktsioonis" punktiga 2 kinnitatud -;lli*u Oir-A. VeneLiitseumip6himiiiirus tunnistataksekehtetuks.

$ 30. Mniiruse j6ustumine
(1) Miiiirus jdustub 9. mail 2011.
(2) Miiiiruse $ 15 l6ike 1 punkt 3,5 22l5ike 2 punktid 9,12 ja13 j6ustuvad 1. septembril20tr.
(3) Miiiiruse $ 8 loiget 2 kohaldatakse alates 2011/20r2.6ppeaastast gtimnaasiumi6pingurd
alustanud opilaste suhtes. Gtimnaasiumis enne 20lIl20l2.6ppeaastat dpinguid alustanud 6pilaste6ppekeel on vene keel kuni l. septembrini 2013.
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