NARVA LINNAVALITSUS
MAARUS

I

23.02.2011 nr 211

Narva

Narva Lasteaia Potsataja pohimaarus

Maarus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 l5ike 3 ja Narva linna p5himaaruse
punkti 10.2.2 aJapunkti 2 alusel.

1. peatiikk
ULDSATTED

§ 1. Lasteasutuse nimetus
(1) Lasteasutuse nimetus on Narva Lasteaed Potsataja (edaspidi - lasteasutus)

§ 2. Lasteasutuse asukoht
(1) Lasteasutllse asukoht on Tall inna maantee 50, Narva, Ida-Virumaa.

§ 3. Lasteasutuse liik
(1) Lasteasutus on lasteaed.

§ 4 Lasteasutuse oiguslik seisund
(1) Lasteasutus on Narva linna haridusasutus, mille k5rgemalseisvaks ametiaslltuseks on
Narva LinnavaJitsuse Kultuuriosakond.
(2) Lasteasutlls juhindllb oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, koolieelse
lasteasutuse seadllsest, kaesolevast p5himaarusest ning mlludest oigus- ja haldusaktidest.

§ 5. Struktuur
(I) Lasteasutllses on s5ime- ja lasteaiarUhmad.

2. peatiikk
OPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

§ 6. Lasteasutuse oppekava
(I) Lasteasutuse 5ppe- ja kasvatllskorralduse aluseks on lasteaslltuse 5ppekava, m is vastab
koolieelse lasteasutuse riiklikule 5ppekavale.
(2) Lasteasutllse 5ppekava labinule annab lasteasutus valja kooJivalmiduskaardi, miJles on
kirjeldatud lapse arengu tlilemused.
(3) Lasteasutllsel on oma tegevus-ja paevakava.

§ 7. Lasteasutuse oppekeel
(1) Lasteasutuse oppe-ja kasvatustegevuse keel on vene ja eesti keel. Laste eesti keele opet
alustatakse kolmeaastaselt. Lasteasutuses tegutsevad keelekiimbluse ja kakskeelsuse riihmad,
kus oppe- ja kasvatus160 toimub eesti keeles kas taielikult v5i osaliselt.

3. peatiikk
LASTE JA VANEMATE OIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 8. Lapsed
(1) Laste lasteasutusse vastuvotm isel ja sealt valjaarvam isel
kehtestatud korrast.

lahtutakse Iinnavalitsuse

(2) Lastel on oigus vaimselt ja fliGsilisel tervislikule keskkonnale ja paevakavale,
eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakiilgsele abile ja
toetusele alushariduse omandamisel.

§ 9. Vanemate oigused
Vanematel on 5igus:
(1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ara vanematele sobival ajal lasteasutuse paevakava
jargides:
(2) nouda vajalike tingimuste loomist laste mitmekiilgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates
ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
(3) tutvuda lasteasutuse oppe- ja paevakavaga;
(4) saada teavet lasteasutuse tOokorralduse kohta;
(5) saada pedagoogidelt nou ning soovitusi lapse kasvatamiseks.

§ 10. Vanemate kohustused
Vanemad on kohustatud:
(1) looma lapsele
lasteasutuses;

soodsad

tingimused

arenemiseks ja

alushariduse

omandamiseks

(2) kinni pidama lasteasutllse paevakavast. kodukorrast ja laste tervisekaitse ja tervise
edendam ise nouetest;
(3) teavitama 5petajat v5i lasteasutuse direktorit lapse pUlldumisest;
(4) oigeaegselt katma lapse toiduklllu ja osaliselt muud kulud Narva Linnavolikogu (edaspidi
linnavolikogu) kehtestatud maaras ja korras.

4. peatiikk
OPETAJATE JA TEISTE TOOTAJATE OIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 11. Personali oigused
Personalil on 5igus:
(1) taiendada oma erialaseid teadmisi
lasteaslltuses satestatud tingimustele;

vastavalt taiskasvanute

koolituse

seaduses ja

(2) 166tada 166tervishoiu ja t660hutuse seaduses ning selle alusel vastu v5etud 6igusaktides
satestatud nouetele vastavates t66tingimustes;

(3) esitada direktorile ettepanekuid 6ppe-ja kasvatustegevuse parendamiseks;
(4) tutvuda tookorralduse reeglite, ametijuhendi ja toolepinguga:

§ 12. Personali kohustused
(I) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis p6hineb
vastastikusel lugupidamisel ning uksteisem6istmisel laste ja nende vanematega ning teiste
lasteasutuse tOotajatega.
(2) Personal loob lasteasutuses tervisliku ja turvalise keskkonna ning hoolitseb lapse tervise
eest tema lasteasutuses viibimise ajal.
(3) Laste elu ja tervise kaitse kindlustamiseks on personal kohustatud Uiitma selleks
kehtestatud n6udeid ning aitama kaasa lastele tervisliku ja turvalise keskkonna Joomisel.
(4) Personal 011 kohustatud andma teavet Narva Linnavalitsusc ametnikule. kclle padevusse
kuuluvad sotsiaalti.)cj vi'1i lastekaitsckusimused. kui on selgunud, et lapsekodune
kasvukeskkond on ebarnhuldav vi); kui laps on kehalise. emotsionaalse v6i seksuaalse
vmirkohtlemise ohver.
(5)

Personali] on keelatud avalikustada lapselt saadud tea vet lapse perekonna kohta.

(6)Pedagoogid on kohustatud n6ustama Jasteasutuses kaivate laste vanemaid ja
teeninduspiirkonnas elavate, lasteasutuses mittekaivate laste vane maid nende soovil 6ppe-ja
kasvatuskusimuste I.
(7) Personal on kohustatud hoidma saladuses tM kiiigus teatavaks saadlld konfidentsiaalset
infonnatsiooni lasteaia tCiCitil;jate. laste, lastevanemate. lasteasutuse kohta ning hoidma selle
inforl11atsiooni sattllmist kolmandate isikute katie.
(8) Personaii tooUlesanded. kohustused, oigused ja vastutus lllaiirataksc kindlaks lastcasutuse
p6hillliUiruse ning 1000sisckorraeeskirja, ametijuhcnditc ja Wolcpingutcga. mis on kooskolas
Woseaduscga ning pedagoogide tcenistust reguleerivate mUlide ()igusaktidega.

5. peatiikk
DIREKTORI JA HOOLEKOGU PADEVUS

§ 13. Direktor
(I) Lastcasutuse tOod juhib direktor. kes koordineerib ja korraldab lasteasutuse eesmarkide ja
ulesannete uiitmist vastavalt kaesolevale pohimaarusele.
(2) Direktor kannab vastutust lasteasutuse uldseisundi ja arengu rahaliste oigusparase ja
otstarbeka kasutamise eest.
(3) Direktori Ulesanne on tagada lasteaia tulemuslik tOo ja juhtida lasteaia tegevust koost05s
pedagoogilise noukogu ja hooJekoguga.
(3) Lasteasutuse direktori vaba ametikoha taitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi
kuulutab vttlja ja selle bbiviimise korra kinnitab Narva Linnavalitsus. Konkursi voitnud isiku
kinnitab ametisse Narva Linnavalitsus. Toolepingu direktoriga solmib, muudab ja selle utleb
ules linnapea v6i tema volitatud ametiisik.

(4) Direktoril on 6igus teha lasteasutuse kasuks tehinguid ulatuses, milles see on vajalik tema
seaduses satestatlld i1lesannete Uiitmiseks.
(5) Lasteaslltuse direktor on lasteasutuse seadusjargne esindaja tema tOolepingu kehtivuse
ajal. Direktoril on 6igus esindada lasteasutust k6igis asutustes ja organisatsioonides.
(6) Lasteasutuse direktor:
1) tagab lasteasutllse tu lemuslikll tOo ning kodukorrast kinnipidamise;
2) jllhib lasteaslltllse 6ppe- ja kasvatustegevust;
3) korraldab ja juhib lasteasutuse finants-majanduslikku tegevust ning vastlltab selle 6igsuse
eest;
4) s61mib tlilisilistejajuriidiliste isikutega lepinguid, mis on vajalikud lasteasutllse normaalse
tegevuse tagamiseks;
5) omab tOl)andja 6igusi, s6lmib, peatab, muudab ja 16petab tOolepinguid lasteasutuse
personaliga;
6) koostab lasteaslltuse koosseisunimestikll,
Kllltuuriosakonna juhataja poolt;

mis

kinnitatakse

Narva

Linnavalitsuse

7) organisecrib pedagoogide kvalifikatsiooni t6stmistja atesteerimist;
8) jllhatab

lastc~lslltllse pedagoogide

9) koostab

laste~lslltllse eelarveprojekti

10) annab

~lrll

n6ukogu:
ning tagab eeJarve tapse ja otstarbeka taitmise;

Narva Linna Ku ltuuriosakonnale ja lasteasutuse hoolekogule;

I J) kinnitab Iastcaslltllse
ametij llhend; d.

sisekorraeeskirja,

asjaajamiskorra ja

lasteaslltuse

personali

(7) Direktori iil'aolekul asendab teda 6ppealajuhataja, viimase araolekul Narva Linnavalitsuse
KlIltuurios~lkullllajllhataja

pooJt kaskkirjaga maaratud tOotaja.

§ 14. Hoolckogu
(l) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle UJesanne on jalgida, et 6ppe- ja
kasvatustegevlls vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostOod
lasteaslltllsc j ~-: ['sunal iga.
(2)

Hooleko~ 1I:

1) klllllab

Lil'~l

,: :C,:k tori aruande lasteaia 6ppe- ja kasvatustegevllsest ning majandamisest;

2) annab dird t. ,rile ja Narva Kultuuriosakonnale soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisef ja
eelarvevahendite otstarbekaks kaslltamiseks;
3) teeb dircktorile.ia Narva Kultuuriosakonnale ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna
tagamiseks;
4) osaleb 0111, l'siilclaja kalldu direktori vaba ametikoha taitmiseks korraldatud konkursi
komisjoni \;i;'
5) otsllstab b:',,' :oiduklllu paevamaksul11use;
6) otsllstab ki:;i

sC~lJllste v6i

linnavolikogll otsustega hooJekogu padevusse antlld kUsimusi.

6. peatiikk
HOOLEKOGU LIIKMETE VALIMISE KORD JA VOLITUSTE KESTUS

§ 15. Hoolekogu koosseis
(1) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad opetajate esindaja, iga rUhma vanemate esindaja ja
linna esindaja.
(2) Direktor esitab hoolekogu koosseisu korgemalseisvale ametiasutusele kinnitamiseks Uhe
kllu jookslll oppeaasta algllsest arvates.
(3) Hoolekogu koosseisll kinnitab Narva Linnavalitsus korraldusega.

§ 16. Hoolekogu liikmete valimise kord
(I) Linna esindaja maarab Narva Linnavalitsus.

(2) Opetajate esindaja val ib lasteasutllse pedagoogiline noukogu.
(3) RUhma vanematc esindaja valib rUhma vanemate koosolek.

§ 17. Hoolekogu liiklllete volituse kestus
(1) Hoolekogu kou)seisu
kinnitamiseni.

volitused

kestavad

kuni

hoolekogu

jargmise

koosseisu

7. peatiikk
LASTEASUTUSE POHIMAARUSE MUUTMISE KORD

§ 18. Lasteasutuse li(ihimaaruse muutmine voi taiendamine
(1) Lasteasutuse pohimaaruse mlllltmise voi taiendamise algatamise oigus on lapsevanematel
hoolekogll kaudu, lasteasutuse t66tajatel pedagoogilise noukogu kaudu ning Narva
Linnaval itsuse I.

8. peatiikk
RAKENDUSSATTED

§ 19. Maaruse jouslLlmine
(I) Tunnistatakse keiltetuks Narva L i nnaval itsuse 29.12.2004.a maarus nr 1283 "Koolieelse
lasteasutuse Potsataja pohimaarlls".

(2) Maarus joustub seadusega satestatlld korras.

Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretar

