Kinnitatud Piirnu Saksa Tehnoloogiako

PARNU SAKSA TEHNoLooGIAKooL
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1.1. Kooli nimion Pdrnu Saksa Tehnoloogiakool.
1.2. Kooli asukoht on Pdrnu, Jalaka 8, 80010.
1.3. Pdrnu Saksa Tehnoloogiakool (edaspidi kool) on Osatihingule Pdrnu Tehnikahariduskeskus
(edaspidi kooli pidaja) kuuluv erakutse6ppeasutus, mis korraldab kutse6pet vastavalt 6ppe

ldbiviimise 6igusele. Kool v6ib korraldada lisaks tdiskasvanute t6oalast tdiendkoolitust.
1.4, OU Pdrnu Tehnikahariduskeskuse ainuosanikuks on Saksamaa Liitvabariigis asuv Sihtasutus

Bildung & Handwerk (edaspidiSBH Sirdost GmbH)
1.5. Kooli struktuuriiiksused on:
1) 6ppe- ja koolitusosakond;
2) Saksa Digikool ( e-6ppe platvorm).

1.6. Kooli 6ppe- ja asjaajamiskeel on eesti keel.
1.7. Kooljuhindub oma tegevuses erakooliseadusest ja teistest Eesti Vabariigi 6igusaktidest,

omahiku poolt vdljatootatud strateegiast ja oma p6hikirjast.
1.8. Kooli p6hikirja muudab ja kinnitab kooli pidaja arvestades kehtivaid 6igusakte ja ndukogu

ettepanekuid.
1.9. Koolil on oma eelarve, pitsat ja si.lmboolika.

2. KOOLIJUHTIMINE
2.L. Koolijuhtorganid on kooli direktor, kooli n6ukogu ja kooli ndunike kogu.
2.2. Direktor juhib kooli, jdrgides kooli pidaja ja kooli kollegiaalsete orga'nite seaduslikke Ulesandeid.
2.3. Direktor kannab vastutust kooli tildseisundija arengu ning rahaliste vahendite sihipdrase ja
otsta rbeka kasutamise eest.

2.4. Direktor esindab koolija tegutseb kooli nimel, teostab tehinguid, mis on suunatud tema
[.ilesa n nete td itmisele.

Direktor:

1)tagab n6ukogu otsuste tditmise;
2) m56rab kindlaks oma asendamise korra;
3) on tooandjaks personalile ja kinnitab kdskkirjaga nende ametijuhendid;

4) tagab kooli eelarveprojekti koostamise ja tditmise tulenevalt kooli pidaja plaanidest;
5) tagab ettendhtud aruandluse koostamise;

6) annab vdlja vajalikke kdskkirju, mis tuginevad tema staatust mddravatest 6iguslikest
a

I

ustesU

7) lahendab teisitalle antud kUsimusi.
2.5. Direktor esitab n6ukogule kord kuue kuu jooksul illevaate kooli Sppetegevusest, majanduslikust
seisundist, eelarvest, 6ppemaksudest ja toetustest laekunud raha kasutamisest ja
jd releva lveorga ni

tehtud ettekirjutustest.

2.6. Direktori valib ja kinnitab ametisse oU pdrnu Tehnikahariduskeskus.
2.6, Kooli ndukogu (edaspidi n6ukogu) on kooli arengu huvides moodustatud kollegiaalne
otsustuskogu.
2.7. Ndukogu on kuueliikmeline, mille moodustab erakooli pidaja viieaastasekstdhtajaks.
2.8. Ndukogu liikmed kinnitatakse jdrgmiste kvootide alusel:
L) direktor kui erakooli pidaja esindaja

-

1 koht;

2) Sppetdo juht -1 koht;
3) 6petajate esindaja

4)vilistlasesindaja

-

- L koht, tdidab 6petajate

iildkoosolekulvalitud 6petaja;

1 koht, tdidetakse 6pilasomavalitsuse valikulvdivilistlaste ettepanekul;

5) koolile vajaliku ettev6tte esindaja - 2 kohta, tdidetakse kooli pidaja ettepanekul.
2.9. N6ukogu liikme kutsub tagasi teda esitanud isik v6i organ. ragasi kutsutakse volitusete
l6ppemisel, Ulesannete mittetditmiselv6i kooli 16petamisel (6pilasesindaja).
2.10. N6ukogu pddevus on:
1) kinnitada kooli arengukava ja kuulata dra selle tditmine i.iks kord aastas;

2) kuulata dra direktori eelarveplaanid, nende tditmise ja majandusaasta aruanded;
3) kuulata 5ra direktorija juhtkonna 6ppetodga seotud aruandeid ja teha sellest tulenevaid
otsuseid;
4) teha ettepanekuid p6hikirja muutmiseks;
5) kinnitada kooli 6ppekorralduseeskiri ja selle muudatused;

6)teha otsuseid klisimustes, mis seaduslikult kuuluvad tema pddevusse.
2.11. N6ukogu tood juhib ja otsuste tditmist organiseerib kooli pidaja.
2.12. Kooli Ndunike Kogu (edaspidi ndunike kogu) on kooli n6uandev kogu, kelle tilesandeks on kooli
ndustamine ja ettepJnekute tegemine kooli sisuliseks ja majandusalaseks arendamiseks.

2.13' N6unike kogu on 7- liikmeline ja see moodustatakse 5 aastaks vastavalt pidaja ettepanekule.
Ndunike Kogu liikmeteks on SBH Stidost GmbH eestseisus (4 kohta, kellest 0ks on esimees),
Kdnigs-Wusterha useni Tehnoloogia- ja Kutseha riduskeskus ( 1 koht),
Eesti Elektritocide Ettevdtete Liidu esindaja (1koht),
kooli pidaja esindaja (1 koht).

3. OPPE- JA KASVATUSKoRRAIDUSE ALUSED

3'1. 6ppe- ja kasvatuskorralduse aluseks koolis on 6ppekavad ja kooli6ppekorralduse eeskiri (6KE).
6ppekorralduse eeskiri vaadatakse liibi iga 6ppeaasta algulja tehakse vajalikud muudatused.
3.2. Koolis omandatakse tasemeharidus kooli pidaja poolt kinnitatud ning Haridus- ja
Teadusministeeriumis registreeritud kooli 6ppekavade jdrgi. Kooli 6ppekavad ldhtuvad kehtivatest
kutsestanda rditest vdi riiklikest 6ppekavadest.
3.3. Tdiskasvanute tdiendkoolitust korraldatakse kooli6ppekavade v6i nende osade alusel.

3.4. 6ppetoo osaks on 6ppepraktika. 6ppepraktika korraldatakse kooli, 6pilaste ja ettevotjate
vaheliste kolmepoolsete lepingutega. 6ppepraktika Vdib olla ettev6ttes v6i koolis selleks
kujundatud keskkonnas ( harjutusfirmades).

3'5. 6ppe- ja kasvatuskorraldus dokumenteeritakse ja dokumente sailitatakse vastavalt 6igusaktides
kehtestatud korrale.

'

4. 6PILASED, NENDE 6Ie useo JA KoHUsTUSED

4.1' 0pilaste arvu kooli riihmades mddrab erakooli pidaja arvestades finantseerimise aluseid.
4'2. 6pilase v6i tema seadusliku esindaja ja kooli pidaja vahel s6lmitak5e 6ppeleping.
4.3. Opilastel on 6igus saada riigi, Pdrnu Linnavalitsuse ja teiste kohalike omavalitsuste poolt antavaid
soodustusi samadel alustel riiklike kutse6ppeasutustega.
4.4. 0pilased v6ivad moodustada koolis oma esinduskogusid. Esinduskogud registreeritakse kooli
n6ukogu poolt kui nad vastavad 6pitegevuse huvidele.
Esinduskogu liider omab 6iguse osaleda hddle6igusliku isikuna n6ukogus.
4.5. 6pilasel on kohustus tdita 6ppekavade ja kooli 6ppekorralduse eeskirja ndudeid.
4.6. Kooli algatusel vdib dpilase vdljaarvamine toimuda j6rgmistel p6hjustel:
1) edasijdudmatuse

/ 6ppev6lgnevuste tdttu;

2) 6ppet6os m6juva p6hjuseta mitteosalemise
3) 6ppetoole mitteasumise

t6ttu;

t6ttu kahe esimese nddala jooksul 6ppeaasta algusest;

4) 6ppemaksu tehta.egse tasumata jdtmise t6ttu;
5) vddritu kditumise

t6ttu, sh enesekohaste valeandmete teadliku esitamise korral;

5) kooli sisekorra- ja 6ppekorralduseeskirja n6uete mittetditmise t6ttu;
7) nominaalse flppeaja l6ppemisel (koos akadeemilise puhkusega), mille aluseks on kooli
l6petamine v6i 6ppekava mittetditmine;
8) pooltest s6ltumatutel asjaoludel.
4.7. Opilase algatusel vdib vdljaarvamine toimuda:
1) majanduslikel pdhjustel;
2) tervislikel p6hjustel;
3) t6oa lastel p6hjustel;

4) riigisisese elukohavahetuse tdttu;
5) Eestist lahkumise t6ttu;
6) 6pilase omal soovil muudel p6hjustel.

4.8. 0pilase vdljaarvamine kooli 6pilaste nimekirjast vormistatakse direktori kdskkirjaga.

4.9. Kooli algatusel vdljaarvatud 6pilast on v6imalik taasarvata kooli 6pilaste nimekirja vabade
6ppekohtade olemasolul ja juhul kui vdljaarvamine toimus p.4.6.L alusel. Muudeljuhtudel saab
6pilast taasarvata i.ihe aasta m6odumisel vdljaarvamisest'
4.10. Taasarvamist kooli 6pilaste nimekirja taotleb 6pilane kirjaliku avalduse alusel ja see
vormistatakse kooli direktori kdskkirjaga.

4.11. Kool tagab 6pilasele koolis viibimise ajal tema tervise kaitse'

5. KOOLI VASTUVOTT JA LOPETAMINE

5.1. Opilaste vastuv6tutingimused on mddratud kutsedppeasutuse laoks kehtestatud korraga.
Vastuv6tmiseks moodustata kse vastuvdtukomisjon. Komisjoni illesa ndeks on hinnata
6pilaskandidaatide erialalist sobivust ja v6imeid. Sobivuse hindamiseks arvestatakse 6ppekavade
tditmise eeldusi, rnotivatsiooni ja tahet. V6idakse ldbi viia teste ja vestlusi. Positiivse tulemuse ja
konkursiolukorra tekkimisel korral tehakse otsus vastuv6tuks pingerea alusel. Kooli pddsenud
6pilastega vormistatakse 6ppeleping, mis j6ustub allkirjastamisel. Tasulistel kohtadel 6ppijatel
j6ustub leping peale allkirjastamist ja esimese osamakse tasumist.
5.2. 0pilaste hindamine, jdrgmisele kursusele iileviimine, koolist vdljaarvamine ja 16petamine toimub
vastavalt 6igusaktidele, sealhulgas kooli 6ppekorralduse eeskirjale ja 6ppekavade n6uetele.
5.3. Kooli l6petamiseks peab 6pilane tditma tdies mahus 6ppekava nduded.

5'4' Kooli ldpetamiseks haridust tdendava riikliku 16pudokumendivdljastamine toimub 6igusaktides
kehtestatud korras.
5.5' Tdiskasvanute tiiiendkoolituse lSbimiselviiljastatakse tdend koos omandatud oskuste
kirjeldusega.

6. KOOLI PERSONAL

6.1. Kooli personali (edaspidi personal ) moodustavad pedagoogid ja teised tocitajad.
Personali koosseisu ja struktuuri mddrab kooli pidaja.
6.2. J uhtivtootajate toolevdtm ine ja va bastamine koosk6lastata kse kooli pidajaga.

6.3. Personali iilesanded, kohustused, 6igused ja vastutus mddratakse kindlaks toolepingute,
ametijuhendite ja todsisekorraeeskirjadega. Oma toos ldhtub 6petaja kooli eesmdrkidest,
vajadusest suunata ja motiveerida 6pilasi omandama 6ppekavadele vastavat haridust ja

tihiskondlikest vajadusest kujundada 6pilases positiivseid hoiakuid ja kutsealaseks to6ks olulisi
p6hivddrtusi.
6.4. 6petaja kohustusteks on pedagoogilise protsessi kvaliteedi tagamine, osalemine 6ppekava
arenduses ja enesetiiiendamises.

6'5' 6petajal on 6igus dpilaste 6ppe huvides saada vajalikku organisatsioonilist n6u ja tuge, kasutada
metoodikat, 6ppevorme ja toomeetodeid sellisel viisil, mis tagavad parima tulemuse arvestades
organisatsioonis kujunenud p6hivddrtusi.
6.6. Personaliga s6lmib toolepingud ning muudab ja l6petab kooli direktor vastavuses t6olepingu
seadusega ja muude ja muude todsuhteid reguleerivate aktidega.

6.7' Personalivabade ametikohtade tditmiseks korraldab direktor konkursse vdi personaliotsinguid.

7. KOOLI VARA, FINANTSEERIMINE JA EELARVE

7.1. Kooli pidajal on kooli kohta eraldi eelarve,
7.2. Kooli vara kuulub kooli pidajale.

7'3. osa kooli 6ppekuludest vdidakse katta riigieelarvest kooskOlas erakooliseadusega erinevate
6ppekavade 16ikes vastavalt riiklikule tellimusele.
Kool v6ib saada sihtotstarbelist toetust Pdrnu Linnavalitsuselt ja teistelt omavalitsustelt
vastavalt nende poolt vdljatootatud p6himdtetele ja korrale.
7.4. Eelarve tditmiseks vdib kool korraldada koolitust vdi koolitusega vahetult seotud

majandustegevust v6i teenuseid.
7.5. Koolis kehtestatakse 6ppemaks, mille suuruse mddrab koolipidaja.6ppemaksu suurus ldhtub
eela rve tasa kaa I u sd ilitamise ja investeeringute vajad ustest.

7.6. 0ppemaksu soodustuste korra kehtestab kooli pidaja. Soodustuse taotlemiseks esitab 6pilane
vdhemalt 1 kuu enne vastavat maksetdhtaega avalduse kooli pidajale, kes teeb otsuse tlhe nddala
jooksul. Soodustuse suurus ei ole mddratud ja v6ib olla kuni tdieliku maksevabastuseni.
Soodustuseks peetakse ka maksetdhtaja edasiltikkamist.
Soodustust v6ib taotleda iga 6pilane jdrgmistel juhtudel :majanduslikud pdhjused, too kooli
huvides v6i vdga head 6ppetulemused koos aktiivse koolielu arendamisega. Kooli pidaja otsus
vormistatakse direktori kdskkirjaga.
7.7. 6pilastel on 6igus taotleda dppetoetusija s6idusoodustusi, mille mddramise ja maksmise kord
reguleeritakse kooli 6ppekorrald useeskirjas.

8. TEGEVUSE LoPETAMINE

8.1. Kooli pidaja on kohustatud algatama 6igusaktides sdtestatud korras koolitegevuse 16petamise,
kui
1) koolil puudub kuue kuu jooksul kutse6ppe ldbiviimise 6igus;

2) kooli pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;
3) kooli pidaja on vastu v6tnud otsuse, et kooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.
8.2. Erakooli tegevuse 16petamisest teatatakse 6pilastele, lapsevanematele, personalile ja Haridus-ja
Teadusministeeriumile neli kuud ette ja kantakse hoolt nende edasiste 6pingute jdtkamise eest

teistes koolides.

Indrek Alek6rs,
Juhatuse liige, kooli pidaja

