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Roman Pankratov
Cinemer OÜ juhatuse esimees

Meediakool Cinemer põhikiri
1. Üldsätted:
1.1. OÜ Cinemer (edaspidi Pidaja) poolt asutatud erakooli nimi on Meediakool Cinemer (edaspidi
Kool).
1.2. Kool on täiskasvanute koolitusasutus.
1.3. Kool korraldab tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust täiskasvanutele ja k i ile kooli
poolt pakutavatest
ekavast huvitatud isikutele.
1.4. Kooli asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn 11414, Pae 21.
1.5. Kooli asjaajamiskeel on eesti ja vene keel. Õ ekeel on vene, in lise ja eesti keel. Kui
ekeeleks on
ni uu keel, ta atakse
ijatele vastavat keelt k nelevad etajad.
1.6. Kool juhindub o a te evuses Eesti Vabarii i i usaktidest ja käesolevast hikirjast.
2. Struktuur:
2.1. Koolil on
eosakond.
2.2. Õ eosakonna tegevust juhib Kooli Direktor, kellele alluvad

etajad.

3. Direktori ädevus ja ülesanded, direktori äära ise ja ta asikutsumise kord ja volituste kestus:
3.1. Kooli direktori ädevus:
3.1.1. Direktor juhib kooli. Direktor vastutab o a ädevuse iires
ete evuse ja uude koolis
läbiviidavate te evuste, kooli üldseisundi ja aren u nin rahaliste vahendite i us ärase ja
otstarbeka kasutamise eest.
3.2. Kooli direktori ülesanded:
3.2.1. Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ning teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis
on seotud te a ülesannete täit ise a.
3.2.2. Direktor esitab pidajale kord aasta ülevaate kooli
ete evusest, ajanduslikust seisundist
ja
e aksudest laekunud raha kasuta isest nin teatab viivituseta kooli ajandusliku seisundi
olulisest halvene isest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.
3.2.3. Direktor esitab hikirja uut isette anekud kinnita iseks Pidajale.
3.2.4. Direktor väljastab o a ädevuse iires käskkirju.
3.3. Direktori äära ise ja ta asikutsu ise otsustab idaja.
3.4. Pidaja v ib direktorist s ltu atutel hjusel direktori ta asi kutsuda tööle in u seaduses
ettenähtud alustel. Direktor v ib ta asi astuda s ltu atutel
hjusest isikliku kirjaliku
sooviavalduse hjal.
4. P hikirja uut ise kord:
4.1. Kooli hikirja uudatused kinnitab Pidaja.
5. Õ ekorralduse alused:
5.1. Õppekorralduse aluseks on kooli Pidaja poolt
Teadus inisteeriu is re istreeritud
ekavad.
5.2. Õ ekava on in ute alusdoku ent, kus on ääratletud:
5.2.1.
ekava ni etus;
5.2.2.
ekavarüh ;
5.2.3. iväljundid;
5.2.4. in ute alusta ise tin i used;
5.2.5.
e ko u aht;
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5.2.6.
e sisu;
5.2.7.
ekeskkonna kirjeldus;
5.2.8.
e aterjaalide loend;
5.2.9. l eta ise tin i used ja väljastatavad doku endid;
5.2.10. koolituse läbivii iseks vajaliku kvalifikatsiooni,
koolitajal.
5.3. Õ etööd viiakse läbi kursuste vor is.

i- v i tööko e use kirjeldus

6. Õ ilase kooli vastuv t ise, koolist väljaarva ise ja kooli l eta ise kord:
6.1. Õ ilane v etakse kooli vastu sooviavalduse alusel.
6.2. Otsustuse ilase kooli vastuv t ise kohta teeb kooli direktor.
6.3. Õ ilane arvatakse koolist välja isikliku kirjaliku sooviavalduse hjal v i ilase ja kooli
vahel s l itud le in us ääratletud
e aksu tähtae sel tasu atajät isel v i kui ilane on
täitnud
ekava täies ahus.
6.4. Õ in ud loetakse l etatuks, kui ilane on täitnud
ekava täies ahus.
6.5. Kooli l eta ist t endab kooli tunnistus.
7. Õ ilaste i used ja kohustused:
7.1. Õ ilasel on i us:
7.1.1. valida o a v i etele ja huvidele vastav koolitus;
7.1.2. n uda heatase elist haridust;
7.1.3. saada teavet kooli
ekorralduse,
ekava ja hikirja kohta;
7.1.4. n uda
e aksu ta asta ist kooli süül ära jäänud
etundide eest;
7.1.5. lahkuda o al soovil enne
e erioodi l
u, kusjuures sel juhul
e aksu ei ta astata.
7.2. Õ ilane on kohustatud:
7.2.1. jär i a kooli sisekorda ja kooli te evust re uleerivaid i usakte;
7.2.2. osale a
etöös;
7.2.3. täit a kooli ja ilase vahel s l itud le in u tin i usi.
8. Pedagoo ide i used ja kohustused:
8.1. Peda oo idel on k ik töösuhteid re uleerivate i usaktide a sätestatud i used ja
kohustused.
8.2. Peda oo ide i used ja kohustused ääratakse kindlaks tööle in ute ja a etijuhendite a.
8.3. Peda oo idel on i us:
8.3.1. saada kooli direktorilt teavet
etöö korralduse kohta ja esitada kooli direktorile
ette anekuid
etöö korralda ise arenda iseks;
8.3.2. saada
etöö korralda iseks vajalikud
evahendid ja turvalised töötin i used.
8.4. Pedagoogidel on kohustus:
8.4.1. ta ada ilastele v i alused
ekava täit iseks;
8.4.2. luua
ekeskkond, is tu ineb
ilaste ja eda oo ide vastastikusel lu u ida isel,
teineteise ist isel nin koostööl;
8.4.2. ta ada kooli häireteta töö nin vara säili ine ja korrasolek.
9. Teiste töötajate i used ja kohustused:
9.1. Teistel töötajatel on k ik töösuhteid re uleerivate
kohustused.
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10. Õ e aksu kehtesta ise, sellest vabasta ise ja
e aksu soodustuste nin
etoetuste
andmise alused ja kord:
10.1. Õ e aksu suuruse kehtestab kooli idaja vähe alt 10 äeva enne
etöö al ust.
10.2. Õ e aksu suurus ääratletakse kooli ja ilase vahelises le in us.
10.3. Õ e aksust keda i ei vabastata, soodustusi ja
etoetusi ei anta.

11. Kooli te evuse l eta ise kord:
11.1. Pidaja on kohustatud al ata a i usaktides sätestatud korras kooli te evuse l eta ise,
kui:
11.1.1. pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;
11.1.2. idaja on v tnud vastu otsuse, et kooli edasine te evus on uutunud ebaotstarbekaks;
11.1.3. l eta ine on seaduse a ette nähtud.
11.2. Kooli te evuse l eta isest teatatakse
ilastele, töötajatele ja Haridus- ja
Teadus inisteeriu ile vähe alt neli kuud ette.

