
NARVA LINNAVALITSUS 

MAARUS I 
Narva 29.12.2010 nr 1690 

Narva Eesti Giimnaasiumi pohimiHirus 

Maarus kehtestatakse p5hikooli- ja gilmnaasiumiseaduse § 66 15ike 2 ja Narva Linnavolikogu 
29.06.2000 maarusega nr 36/16 kinnitatud Narva linna p5himaaruse punkti 10.2.2 alapunkti 2 
alusel. 

1. PEATUKK 
ULDSATTED 

§ 1. Nimetus
 
Kooli nimetus on Narva Eesti Gilmnaasium (edaspidi kool). Gilmnaasium on Narva 2. Keskkooli
 
5igusjarglane.
 

§ 2. Haldusala
 
Kooli k5rgemalseisvaks asutuseks on Narva Linnavalitsus. Kool on Narva Linnavalitsuse
 
Kultuuriosakonna haldusalas tegutsev munitsipaalkool, mis lahtub oma tegevuses Eesti Vabariigi
 
haridusseadusest, p5hikooli- ja gilmnaasiumiseadusest, kaesolevast p5himaarusest ja nende
 
alusel antud 5igusaktidest.
 

§ 3. Tegutsemise vorm
 
Kool on ilhe asutusena tegutsev p5hikool ja gilmnaasium. Ope p5hikoolis toimub k5ikides
 
p5hikooliklassides.
 

§ 4. Asukoht
 
Kool asub aadressil Kraavi 1,20307 Narva.
 

§ 5. Oppevorm
 
Koolis toimub 5ppet66 statsionaarses 5ppevormis. Gilmnaasium v5imaldab 15petada kooli ka
 
eksternina.
 

§ 6. Pitsat, eelarve ja siimboolika
 
Koolil on oma nimega pitsat, eelarve ja silmboolika.
 

§ 7. Asjaajamiskeel ja oppekeel 
(1) Kooli asjaajamiskeel on eesti keel. 
(2) Kooli 5ppekeel on eesti keel. 

§ 8. Haldusmenetlus
 
Kooli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse satteid,
 
arvestades kooli tegevust reguleerivatest seadustest tulenevate erisustega.
 



2. PEATUKK
 
TEGEVUSE EESMARK JA ULESANDED
 

§ 9. Tegevuse eesmark
 
Kooli tegevuse eesmargid on:
 
1) voimaldada opilastel koolikohustuse taitmine ja pohihariduse ning lildkeskhariduse
 
omandamine;
 
2) Glimnaasiumi tegevuse peamine eesmark seisneb Narva linna eesti peredest ja eesti keelt
 
vabalt valdavate opilaste opetamises, kasvatamises ning koost55s seltside ja kultuuriasutustega
 
rahvuslike kultuuritraditsioonide sailitamises.
 

§ 10. Ulesanded
 
Kooli lilesanneteks on:
 
1) luua tingimused ning voimalused koolikohustuse taitmiseks ja pohihariduse omandamiseks;
 
2) luua tingimused ja voimalused lildkeskhariduse omandamiseks;
 
3) kujundada sobiv opi- ja arengukeskkond;
 
4) luua keskkond, mis toetab teadmiste, oskuste, vilumuste, vaartuste ning kaitumisnormide
 
omandamist ning v5imaJdab inimesel kujuneda pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suuteline
 
elama vaarikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, valima ning
 
omandama talle sobivat elukutset, teglltsema loovalt ning kandma kodanikuvastutust;
 
5) kujundada 5pilastes lugupidamist riikliku slimboolikaja rahvuslike traditsioonide vastu,
 
austust t55 ja kodukandi vastu
 
6) luua 5pilastele tingimused kultuuri- ja sporditegevuseks;
 
7) koostada 5ppevahendeid ja -materjale;
 
8) korraldada p5hikooli 5pilaste toitlustamine vastavalt paevakavale;
 
9) teha 5ppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koost55d sotsiaal- ja tervishoiut55tajate,
 
lastekaitse spetsialistide, lapsevanemate, Narva LinnavaIitsuse Kultullriosakonna, teiste kooIide
 
ja muude organisatsioonidega;
 
10) Iuua t55tajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste taiendamiseks.
 

3. PEATOKK
 
OPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED
 

§ 11. Koolis omandatava hariduse liik ja tase 
(1) Koolis omandatava hariduse liik on Uldharidus.
 
(2) Kool v5imaldab omandada haridllst statsionaarses 5ppes jargmistel tasemetel:
 
1) p5hiharidus (hariduse I tase)
 
2) keskharidus (hariduse II tase)
 
(3) Koolis t55tavad vajadusel ja Narva Linnavalitsuse n5usolekul pikapaevarlihmad, aine- ja 

huvialaringid, parandus5pperlihmad, koolieelikute ettevalmistusrlihmad. 

§ 12. Kooli raamatukogu 
KooIiI on raamatukogu, mis tegutseb oma kasutamiseeskirja alusel. Kooli raamatukogu 
kasutamiseeskirja kinnitab kooli direktor kaskkirjaga. 

§ 13. Kooli oppekavavaline tegevus 
(1) Koolis toimuv 5ppekavavaJine tegevus on 5pilastele tasuta. 
(2) Oppekavavalise tegevuse t55korralduse ja paevakava kehtestab kooli direktor. 

§ 14. Oppekava 
(1) Opilastele p5hi- ja lildkeskhariduse v5imaldamine toimub p5hikooli ja glimnaasillmi riikliku 

5ppekava aJuse1 koostatud kooli 5ppekavajargi. Kooli 5ppen6ukogu poolt heakskiidetud 
5ppekava kinnitab kooJi direktor kaskkirjaga. 



(2) Valikainete valikul arvestab kool oma voimalusi ning opilaste, lapsevanemate ja 
pedagoogide ettepanekuid. 

(3) Opikud, t60vihikud ja t60raamatud valib opetaja haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud 
opikute, t60vihikute ning t60raamatute loetelust. 

§ 15. Valismaalt naasnud voi saabunud opilaste opingute jatkamise kord 

(1) Vtilisriigist opingutelt naastes jtitkab opilane klassis, kus ta opiks juhul, kui ta oleks opinguid 
jtitkanud Eestis ning oleks tildises korras jargmisse klassi tile viidud. 

(2) Tekkinud volgnevuste likvideerimise ttihtaeg on 6 kuud, kusjuures arvestatakse ka aasta 
jooksul valisriigi oppeasutuses ltibitut (opilane esitab valisriigis labitud oppeainete 
ainekavad). 

(3) larelevastavate ainete maht ja arvestust60de sooritamise tahtajad erinevates oppeainetes 
lepitakse kokku konkreetse aineopetaja ja opilase vahel. 

(4) Gtimnaasiumiastmes hangib oppematerjalid tildjuhul opilane/vanem. 
(5) Aineopetajatel otsest kohustust lisakonsultatsioonideks ei ole, ktill on seda voimalik teha 

vastastikusel kokkuleppel. 
(6)	 Lapsevanemaja opilase soovi kohaselt on voimalus opinguid jatkata ka seaIt, kus nad 

valisriiki lahkudes pooleli jaid. 
(7)	 Opilase voi tema vanema taotluse alusel voib opilane jatkata opinguid ka madalamas klassis, 

kus ta peaks antud hetkel olema. 
(8) Kui opilane ei ole tahtajaks oma volgnevusi likvideerinud, siis tehakse kooli 

administratsiooni poolt vanemale ettepanekjatta opilane klassikursust kordama. 

§ 16. Opilase tervise kaitse ja turvalisus 
(1)	 Kool tagab opilase koolis viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse vastavalt oigusaktides 

kehtestatud nouetele. 
(2) Koolis tagatakse opilaste, pedagoogide ja teiste kooli t60tajate vaimne ja flitisiline turvalisus 

ning tervise kaitse. Vagivalla ennetamiseks tagatakse koolis jarelevalve opilaste tile kogu 
oppepaeva valtel. 

(3)	 Kooli opilaste, pedagoogide ja teiste t60tajate turvalisuse tagamiseks ja piiratud teovoimega 
opilaste jarelevalvetuse arahoidmiseks voib kool kontrollida kooli hoonest voi territooriumilt 
sisse- ja valjaliikumist. 

(4) Opilaste ning kooli t60tajate vaimset voi flitisilist turvalisust ohustavate olukordade 
ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord 
on satestatud kooli kodukorras. 

(5) Koolil on kriisireguleerimisplaan, mille kinnitab direktor. 

4.PEATUKK
 
OPILASTE OIGUSED JA KOHUSTUSED
 

§ 17. Opilaste oigused 
Opilasel on oigus:
 
1) votta osa oppet6ost;
 
2) pohjendatud vajaduseloppida individuaalse oppekavajargi;
 
3) taita koolikohustust koduoppe vormis oigusaktidega satestatud alustel;
 
4) omandada tasuta tildharidus;
 
5) saada oppekavas ettenahtu omandamiseks opetajalt taiendavat abi ja konsultatsioone opetaja
 
t60aja pi ires;
 
6) valida kooli poolt pakutud valikaineid;
 
7) luua tihinguid, klubisid, stuudioid, ringe ning osaleda nende t6os;
 
8) osaleda valitud opilasesindajate kaudu koolielu ktisimuste lahendamises;
 
9) saada materiaalset toetust oigusaktidega kehtestatud korras;
 
10) votta osa koigist klassivalistest opilasilritustest, mis toimuvad vastavalt kooli tildt6oplaanile;
 



11) poorduda abi saamiseks kooli tOotajate poole;
 
12) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele oppe- ja kasvatustOo
 
korraldamise osas;
 
13) kuuluda opilasesindusse ja osaleda selle tOos;
 
14) kasutada klassivalises tegevuses tasuta oma kooli ruume, rajatisi, raamatukogu ja oppe-,
 
spordi-, tehnilisi jm vahendeid;
 
IS) poorduda oma oiguste kaitseks Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna, Haridus- ja
 
Teadusministeeriumi, lastekaitseorganisatsiooni, maavanema, kooli hoolekogu, politseiametniku
 
voi sotsiaaltootaja poole;
 
16) saada koolis oppimise perioodiks opilaspilet;
 
17) omada muid oigusaktidest tulenevaid oigusi;
 
18) vabalt avaldada oma arvamust, kaitsta oma vaarikust ja isikupuutumatust.
 

§ 18. Opilaste kohustused 
(1) Opilane on kohustatud: 
1) taitma koolikohustust ja osalema oppetOos; 
2) taitma kooli kodukorda ning kandma vastutust selle rikkumise eest; 
3) oppima voimetekohaselt, arendama end ja taiendama oma teadmisi; 
4) kaituma koolis vaarikalt; 
5) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, hoidma loodust ja elama keskkonda saastvalt; 
6) jargima Uldtunnustatud moraalinorme; 
7) hoidma kooli head mainet; 
8) hoidma kooli kasutuses olevat vara; 
9) taitma teisi oigusaktidest tulenevaid kohustusi; 
10) alluma oppenoukogu otsustele; 
11) alluma pedagoogide ja personali pohjendatud noudmistele; 
12) austama kaasinimeste vaateid, veendumusi ja vaarikust; 
13) otstarbekalt kasutama oppetundi ja tOoaega; 
14) hoidma puhtust klassis, tOokohal ja Uhiskasutatavates ruumides (sookla, raamatukogu, 
dusiruumid, spordisaal jne); 
IS) esindama headest tavadest tulenevalt kooli aineolUmpiaadidel, konkurssidel, voistlustel ja 
muudel Uritustel vastavalt oskustele ja voimalustele; 
16) aitamajoudumooda kaasa gUmnaasiumi Uritustel; 
17) pidama koolis korda vastavalt koostatud graafikule; 
18) esitama klassijuhatajale puudutud tundide kohta puudumist5endid. 

(2) Opilastel on keelatud:
 
1) tuua kooli kaasa, edasi anda ja kasutada relvi, laskemoona, plahvatus- voi tuleohtlikke
 
matet:iale, alkohoolseid jooke, tubakatooteid, narkootilisi ja monuaineid, pornograafilise sisuga
 
materjale;
 
2) kasutada fUtisilist joudu omavaheliste suhete selgitamiseks, hirmutada kaasopilasi ja opetajaid,
 
tegeleda valjapressimisega, kasutada roppsonu;
 
3) tegevus, mis voib omada tihiskondlikult kahjulikke tagajargi;
 
4) tekitada materiaalset kahju gUmnaasiumi varale ja hoonele;
 
5) omavoliliselt puududa tundidest ja muust oppetegevust puudutavast tiritusest.
 

§ 19. Opilasesindus 
(1) Koolis on opilasesindus. 
(2) Opilasesindus tegutseb kaesoleva pohimaaruse, opilasesinduse pohimaaruse ja oigusaktide 

aluseI. Opilasesinduse pohimaaruse kiidab heaks kooli hoolekogu ja kinnitab kooli direktor 
kaskkirjaga. 



5.PEATUKK
 
LAPSEVANEMAD
 

§ 20. Lastevanematel on oigus: 
1) saada informatsiooni lapse edasijoudmisest ja kaitumisest ning selgitusi kooli korralduse ja 

opilaste oiguste ning kohustuste kohta; 
2) vaidlustada arvestuslikke ja kokkuvotvaid hindeid ning kokkuvotvaid sonalisi hinnanguid ja 

taotleda nende muutmist; 
3)	 oppenoukogu otsusega mittenoustumise, samuti opetamist ja kasvatamist puudutavate 

vaidlusktisimuste korral poorduda kooli hoolekogu ja kooli tile riiklikku jarelvalvet teostava 
ametiisiku poole; 

4)	 osaleda lastevanemate koosolekul;
 
5)	 osaleda koolielu juhtimises hoolekogu liikmeks valitud lastevanemate kaudu.
 

§ 21. Lastevanemad on kohustatud:
 
1) tagama lapse koolikohustuse taitmise;
 
2) tagama lapse jarelvalve valjaspool kooli;
 
3) pidama sidet kooliga esitades koolile oma kontaktandmed ja teavitama oigeaegselt nende
 

muutustest; 
4) kindlustama lapse vajalike oppevahenditegaja looma koolikohustuslikule opilasele kodus 

oppimist soodustavad tingimused ning oppes osalemise eeldused; 
5) htivitama lapse poolt stitiliselt koolile tekitatud varalise kahju oigusaktidega satestatud alustel 

ja korras; 
6)	 tutvuma koolielu reguleerivate oigusaktidegaja tegema koost66d kooliga; 
7)	 osalema koos lapsega seadusejargselt peetaval arenguvestlusel; 
8)	 kasutama meetmeid, mida talle pakub kool voi linnavalitsus; 
9)	 poorduma kooli ettepanekuI noustamiskomisjoni poole; 
10) taotlema vajaduse korral koolilt ja opilase elukohajargselt linnavalitsuse1t oigusaktides 

satestatlld koolikohustuse taitmise tagamise meetmete rakendamist. 

6.PEATUKK 
KOOLITOOTAJAD 

§ 22. KoolitOotajad
 
Kool it66tajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja kooIi teenindav personal.
 

§ 23. Personali koosseisu maaramine ja tOOiepingud 
(I)	 Kooli personali koosseisu maarab kooli direktor, arvestades oigusaktidega kehtestatud 

noudeid, ja esitab selle Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale. 
(2) Toolepingud kooli t66tajatega solmib, muudab, peatab ja lopetab kooIi direktor vastavuses 

oigusaktidega. 

§ 24. Konkursi korraldamine ja atesteerimine 
(l) Opetajate, oppealajuhataja ning teiste oppe- ja kasvatusalal t66tavate isikute vabade 

ametikohtade taitmiseks korraldatakse konkurss vastavalt direktori ettepaneklll kooli 
hoolekogu poolt kinnitatud korrale. 

(2) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning kvaIifikatsioonitaseme tile 
otsustamiseks korraldatakse nende atesteerimine oigllsaktidega kehtestatud korras. 

§ 25. Personali tOoiilesanded, oigused, kohustused ja vastutus 
(l)	 Personali t66tilesanded, oigused, kohustused ja vastutus maaratakse kaesoleva 

pohimaarusega, t66taja ametijuhendiga, t66lepinguga ja oigusaktidega. 
(2) T66lepingud solmib ja t66tajate ametijllhendid kehtestab kooli direktor vastavalt kehtivale 

seadusandlusele. 



(3) Pedagoogide ii1esanne on opilaste opetamine ja kasvatamine, mis tugineb opilaste ja 
opetajate vastastikusele lugupidamisele, teineteisemoistmisele ning koostoole opilaste 
kodudega. 

(4) Kooli teenindava personali Ulesandeks on tagada kooli haireteta too ja majandamine ning 
vara sailimine ja korrasolek. 

7.PEATUKK 
KOOLIELU KORRALDAMINE 

§ 26. Kooli direktor 
(I)	 Kool i juhib direktor. Direktor kannab vastutust kooli UIdseisundi ja arengu ning rahaliste 

vahendite oigusparase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti vastutab kooli direktor koolile 
kasutada antud linnavara heaperemehe/iku majandamise ja selle sailimise ning korrashoiu 
eest. 

(2) Kooli direktor kindlustab kooli tulemusliku ja haireteta tOo ning kooli kodukorra taitmise, 
juhib oppe- ja kasvatustegevust koostoos oppenoukogu, kooli hoolekogu, opilasesinduse, 
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna ja muude organitega. 

§ 27. Kooli direktori ii1esanded 
Kooli direktor: 
1) esindab kooli ja teeb oma padevuse piires tehinguid, mis on suunatud oigus- ja haldusaktides, 
kaesolevas pohimaaruses, toolepingus ning ametijuhendis satestatud Ulesannete taitmisele; 
2) korraldab kooli oppenoukogu tegevust; 
3) kinnitab kaskkirjaga opilase kooli vastuvotmise ja koolist valjaarvamise vastavalt 
oigusaktidega kehtestatud nouetele; 
4) solmib, muudab, peatab ja lopetab personaliga t66lepingud, kohaldab distsiplinaarkaristusi 
ning kinnitab kaskkirjaga ametijuhendid ja korraldab avaliku konkursi pedagoogide 
ametikohtade taitmiseks; 
5) tagab kooli hoolekogu ja oppenoukogu seaduslike otsuste taitmise; 
6) esitab Narva Linnavalitsusele Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna kaudu oigusaktidega 
satestatud nouetele vastava kooli eelarve eelnou; 
7) tagab kooli eelarve taitmise vastavalt oigusaktidega satestatud nouetele; 
8) tagab oigusaktidega ettenahtud aruannete koostamise ja esitamise; 
9) esitab kooli tegevust kajastavaid andmeidja dokumente Narva Linnavalitsuse 
haridusosakonnale; 
10) annab oma padevuse piires kaskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi; 
11) taidab muid talle pandud kohustusi ja Ulesandeid. 
12) kehtestab kooli oppekava; 
13) kehtestab kooli paevakava; 
14) kehtestab kooli kodukorra; 
15) kehtestab kooli sisehindamise korra ja sisehindamise aruande vormi; 
16) valmistab ette kooli vastuvotutingimuste ja -korra eelnou; 
17) korraldab tugispetsialistide teenuse rakendamist; 
18) kehtestab arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra esitades selle enne arvamuse 
avaldamiseks oppenoukogule ja hoolekogule; 
19) korraldab opilaste ja koolitOotajate vaimse ja fUUsilise turvalisuse ja tervisekaitse ning 
vaimse ja ftiUsilise vagivalla ennetamise abin6ude rakendamise kooli kodukorras satestatu 
kohaselt; 
20) korraldab opilaste ja koolit66tajate kaitse hadaolukorras; 
21) korraldab kooli hadaolukorra lahendamise plaani valjatOotam ise, kaasates vajaduse korral 
6ppen6ukogu, hoolekogu ja eksperte ning kehtestab hadaolukorra lahendamise plaani; 
22) maarab isiku, kelle Ulesandeks on haridusliku erivajadusega 6pilase 6ppe ja arengu 
toetamiseks vajaliku koostoo korraldamine tugispetsialistide, andekate 6pilaste juhendajate ja 
opetajate vahel; 



23) maarab vastutavad isikud individuaalse arengu jalgimise kaardi koostamise ja taitmise eest; 
24) kutsub kokku lapsevanemate koosoleku. 

§ 28. Kooli oppenoukogu 
(I)	 KooJiI on 6ppen6ukogu, mille lilesanne on kooJi 6ppe- ja kasvatustegevuse eesmarkide 

kindlaksmaaramine, kooli toimimise ning edukuse analUlisimine, hindam ine ja juhtimiseks 
vajalike otsuste tegemine. 

(2)	 Oppen6ukogu tegutseb 6igusaktidega kehtestatud korras ja oma p6himaaruse alusel, mille 
kinnitab kooli direktor kaskkirjaga. 

§ 29. Kooli hoolekogu 
(I)	 KooJiI on kooli pidaja poolt moodustatud hoolekogu. 
(2)	 Kooli hoolekogu lilesanne on pedagoogide, Narva LinnavoJikogu, vanemate, viJistlaste ja 

kooli toetavate organisatsioonide lihistegevus kooli 6ppe- ja kasvatustegevuse jalgimiseJ ja 
selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel. 

(3)	 Kooli hoolekogu v6ib teha kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud klisimuste paremaks 
lahendam iseks. 

(4) KooJi hoolekogu tegutseb 6igusaktidega kehtestatud korras. 
(5)	 Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik. 

8.PEATUKK
 
MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED NING JARELEVALVE
 

§ 30. Vara 
Kooli kasutuses oleva vara moodustavad Narva linna poolt koolile sihtotstarbeliseks 
valdamiseks, kasutamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja 
muu vara. Kooli kasutuses olev vara on Narva linna omand. 

§ 31. Rahalised vahendid 
Kooli eelarve tulud moodustavad eraldised riigieelarvest ja Narva linna eelarvest, laekumised 
sihtasutustelt, eraldised ja annetllsed arilihingutelt, organisatsioonidelt ning flitisilistelt isikutelt. 

§ 32. Asjaajamine ja aruandlus 
(1) Asjaajamine toimub Vabariigi Valitsuse 26.02.2001 maaruse nr 80 "Asjaajamiskorra ilhtsed 

alused". 
(2)	 Oppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustusJike dokumentide taitmine ja pidamine toimub 

6igusaktidega kehtestatud korras. 
(3)	 Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve taitmise aruande 6igusaktidega 

kehtestatud tahtaegadel ja korras. 

9. PEATUKK 
RAKENDUSSATTED 

§ 33. Maaruse kehtetuks tunnistamine 
(I)	 Narva Linnavalitsuse 01.12.2004 maarus nr 1208 "Narva Eesti Glimnaasillmi p6himaarlls" 

tllnnistatakse kehtetuks. 

(2) Maarlls j611f) 01. jaanUaril})O 1La. 

~~t-
Andrei Filippov 
Abilinnapea Ants Liimets 
linnapea lilesannetes Linnasekretar 


