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Spordiklubi Kiirus Kergejõustikukool

Põhikiri

I Üldsätted

1.1. Spordiklubi Kiiruse Kergejõustikukool (edaspidi Kergejõustikukool) on 

mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud Spordiklubi Kiiruse (edaspidi Spordiklubi) 

erahuvikool, mis pakub lastele ja noortele täiendatavat spordialast huviharidust.

1.2. Kergejõustikukool on asutatud Spordiklubi juhatuse otsusega.

1.3. Kergejõustikukooli põhikirja kinnitab Spordiklubi juhatus ja see jõustub vastavalt 

erakooliseadusele.

1.4. Kergejõustikukooli asukoht on Tartu linn.

1.5. Kergejõustikukoolis on õppe- ja asjaajamiskeeleks eesti keel.

1.6. Kergejõustikukool juhindub oma tegevuses erakooliseadusest, huvikooli seadusest, 

Spordiklubi põhikirjast, käesolevast põhikirjast ja teistest kehtivatest riiklikest ja kohalikest 

õigustaktidest.

II Kergejõustikukooli tegevuse eesmärgid ja nende saavutamise vahendid

2.1. Kergejõustikukooli tegevuse eesmärgid on:

2.1.1. pakkuda lastele ja noortele võimalusi süvendatud spordiõppeks ja isiksuse arenguks;

2.1.2. võimaldada lastele ja noortele saavutada kõrgeid sportlikke tulemusi nii üleriigilises kui ka 

rahvusvahelises konkurentsis;

2.1.3. arendada lastes ja noortes soovi tegutseda spordivõistluste ja -ürituste organisaatoritena ja 

spordikohtunikena;

2.1.4. kasvatada tulevasi sporditreenereid.



2.2. Eesmärkide saavutamiseks Kergejõustikukool:

2.2.1. loob lastele ja noortele tingimused kergejõustikuga tegelemiseks Eesti Hariduse 

Infosüsteemis (EHIS) registreeritud õppekava alusel;

2.2.2. organiseerib õppekava alusel teoreetilist ja praktilist õpet;

2.2.3. võimaldab andekatel noortel läbi kaasaegse treening- ja võistlustegevuse saavutada 

maksimaalseid sportlikke tulemusi;

2.2.4. korraldab treeninglaagreid, spordivõistlusi ning loob tingimusi osalemiseks üle-eestilises ja 

rahvusvahelises võistlussüsteemis;

2.2.5. õpetab noortele teoreetilisi teadmisi sportimisest ja spordiliikumisest ning annab edasi 

praktilisi kogemusi teiste juhendamiseks, võistlustel läbiviimiseks ning spordikohtunikna 

tegutsemiseks.

III Kergejõustikukooli õppe- ja kasvatuskorraldus

3.1. Kergejõustikukooli õppekorralduse aluseks on EHISes registreeritud õppekava.

3.2. Õppeaasta kergejõustikukooli algab 1. septembril ja kestab uue õppeaasta alguseni järgmisel

kalendriaastal.

3.3. Õppeperioodide ja õppevaheaegade erisused õppeaastate lõikes kehtestab direktor vähemalt 

üks kuu enne õppeperioodi algust.

3.4. Õppe- ja kasvatustöö toimub üldhariduslike koolide õppetegevusest vabal ajal või väljaspool

tööaega vastavalt Kergejõustikukooli tunniplaanile. Täiendavalt toimub õppe- ja treeningtöö 

spordilaagrites või individuaalõppe korras.

3.5. Kergejõustikukooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja meetodeid:

3.5.1. rühma õppe-, treening- ja teoreetilised tunnid;

3.5.2. individuaaltreeningud;

3.5.3. osavõtt võistlustest, õppe-treeningkogunemistest ja spordilaagritest;

3.5.4. spordikohtuniku ja -juhendaja praktika.

3.6. Kergejõustikukooli õppe- ja kasvatuskorraldus põhineb plaanipärasel ja regulaarsel 

treeningtööl kolmes järjestikuses ja erineva õppetsükliga spordimeisterlikkuse astmes:

 AE – algettevalmistuse aste;

 ÕT – õppetreeningaste;

 M – meisterlikkuse aste.



3.7. Õpperühmade komplekteerimisel arvestatakse õpilase kehalisi võimeid, vanust, seniseid 

sportlikke tulemusi, võimete ja tulemuste dünaamikat, treeningrühmade soovituslikke täituvuse 

norme, treeningkoormusi ja õpilaste vanuselist koosseisu. Üleminek ühest spordimeisterlikkuse 

astmest teiste toimub vastavalt õppekavale.

3.8. Õppe- ja treeningtöö lahutamatu osa on õpilaste kasvatustöö, mille eesmärgiks on 

väärtushinnangute kujundamine ausa mängu reegleid silmas pidades ja sportlike eluviiside 

järgimine.

3.9. Kergejõustikukooli õppekava muudatused kinnitab Spordiklubi juhatus Kergejõustikukooli 

direktori algatusel. Kergejõustikukooli direktor kaasab õppekavade muutmisse treener-pedagoogide 

ning vajadusel lastevanemate esindajad.

IV Kergejõustikukooli vastuvõtmise, lõpetamise ja välja arvamise kord

4.1. Kergejõustikukooli õppuriteks on lapsed ja noored vanuses kuni 19 eluaastat kellel on huvi 

ja eeldusi tegelemaks kergejõustikuga.

4.2. Alla 18-aastaste õppurite vastuvõtt Kergejõustikukooli toimub lapsevanema või õppuri 

seadusliku esindaja kirjaliku Kergejõustikukooli astumise avalduse täitmise alusel.

4.3. Kergejõustikukool sõlmib õppuri või tema seadusliku esindajaga lepingu õppekavaga 

kehtestatud ulatuses. Lepingu kohustuslikud punktid on määratud erakooliseaduse § 17 punktis 4.

4.4. Kergejõustikukooli lõpetajaks on õppur, kes on kergejõustikukoolis treeninud ÕT-astmes või

M-astmes vähemalt kolm aastat ja täitnud õppekavas kinnitatud lõpetamiseks kehtestatud 

teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste normatiivid.

4.5. Kui Kergejõustikukooli õppur rikub süstemaatiliselt Kergejõustikukooli põhikirja või 

puudub põhjuseta õppe-treeningtööst pikema aja vältel või kui õppuri kolme järjestikuse kuu 

õppemaks on tasumata, võidakse ta Kergejõustikukooli õppurite nimekirjast välja arvata.

4.6. Õppuri võib välja arvata Kergejõustikukoolist lapsevanema või õppuri seadusliku esindaja 

või õppuri enda soovil (kui ta on täisealine), esitades sellekohase avalduse kahenädalase 

etteteatmise tähtajaga.

4.7. Õppuri vastuvõtt kooli, lõpetamine ja välja arvamine vormistatakse Kergejõustikukooli 

direktori korraldusega.



V Põhikirja muutmise kord

5.1. Kergejõustikukooli direktoril ja kergejõustikukooli hoolekogul on õigus esitada ettepanekuid

kergejõustikukooli põhikirja muutmiseks.

5.2. Kergejõustikukooli põhikirja muudatused kinnitab kergejõustikukooli pidaja.

5.3. Kergejõustikukooli põhikirja kinnitab kergejõustikukooli pidaja.

VI Kergejõustikukooli õppurite õigused ja kohustused

6.1. Kergejõustikukooli õppuritel on õigus:

6.1.1. tutvuda Kergejõustikukooli õppekavaga ja õppe- ja treeningtöö korraldusega;

6.1.2. saada informatsiooni Kergejõustikukooli õppurite võistlustegevuse ja teiste spordiürituste 

kohta;

6.1.3. kasutada treeningtöös ja võistlustel Kergejõustikukooli inventari, spordivarustust ja 

spordirajatisi vastavalt kehtestatud tunni- ja võistlusplaanile.

6.1.4. teha ettepanekuid Kergejõustikukooli töökorralduse paremaks toimimiseks ja probleemide 

lahendamiseks;

6.1.5. lahkuda Kergejõustikukoolist omal soovil.

6.2. Kergejõustikukooli õppuril on kohustus:

6.2.1. järgida Kergejõustikukooli põhikirja;

6.2.2. osaleda Kergejõustikukooli õppe- ja treeningtööst vastavalt tunniplaanile;

6.2.3. hoida heaperemehelikult Kergejõustikukooli inventari ja vara. Õppuri poolt koolile tekitatud

varalise kahju hüvitab õppur või tema vanemad või seaduslik esindaja õigusaktidega sätestatud 

korras;

6.2.4. Kergejõustikukoolist lahkumisel tagastada tema käes olev vara või hüvitada see vastavas 

rahalises väärtuses;

6.2.5. tegema kõik endast oleneva parimate sportlike tulemuste saavutamiseks;

6.2.6. järgima sportlikku režiimi ja ausa mängu põhimõtteid;

6.2.7. hoidma Kergejõustikukooli head mainet;

6.2.8. võistelda Spordiklubi või Kergejõustikukooli nimel;

6.2.9 käia regulaarselt spordimeditsiinilises kontrollis ja seista hea oma tervisliku seisukorra eest.

VII Kergejõustikukooli õppemaksu kehtestamise ja vabastamise alused ning kord



7.1. Kergejõustikukoolis õppimine on tasuline.

7.2. Õppemaksu suuruse, tasumise korra ja tähtajad kehtestab Spordiklubi juhatus ning seda ei 

muudeta õppeaasta jooksul.

7.3. Õppemaksu suuruse määramise kriteeriumid on:

7.3.1. õppe-treeningtöö maht;

7.3.2. õppetsükli spordimeisterlikkuse aste;

7.3.3. õppekavale tehtavad halduskulud.

7.4. Kergejõustikukooli direktor võib õppemaksu suuruse osas teha soodustusi või vabastada 

õppemaksust heade sporditöö tulemuste või majanduslike raskuste korral lapsevanema (või 

täiskasvanud õppuri) avalduse alusel. Stipendiume antakse välja vastavalt spordiklubis kehtestatud 

korrale.

VIII Kergejõustikukooli struktuur, juhtimine ja personal

8.1. Kergejõustikukool on Spordiklubi allüksus.

8.2. Kergejõustikukooli personali moodustavad direktor, treener-pedagoogid ja teised töötajad. 

Kergejõustikukooli struktuuri ja koosseisu kinnitab Spordiklubi juhatus.

8.3. Kergejõustikukooli personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks 

ametijuhendi ja poolte vahel sõlmitavate lepingutega.

8.4. Kergejõustikukooli juhib direktor, kelle määramise ja tagasikutsumise otsustab Spordiklubi 

juhatus. Direktoriga sõlmitakse tööleping, lähtudes töölepingu seadusest. Direktori volitused 

kestavad kogu direktori ametikohal töötamise jooksul.

8.5. Kergejõustikukooli direktori vastutus, pädevus ja ülesanded:

8.5.1. direktor juhib Kergejõustikukooli, järgides Spordiklubi üldkoosoleku ja juhatuse seaduslikke

korraldusi ja otsuseid;

8.5.2. vastutab ja hoolitseb Kergejõustikukooli üldseisundi ja arengu eest ning rahaliste vahendite 

sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;

8.5.3. esitab Spordiklubi juhatusele kord kvartalis ülevaate õppe-treeningtegevusest;

8.5.4. koostab õppekava, tunniplaani, ametijuhendid jt kergejõustikukooli tegevust korraldavad 

dokumendid, milles esitab kinnitamiseks Spordiklubi juhatusele;

8.5.5. sõlmib õppurite või nende seaduslike esindajatega koolituslepingud õppekavaga kehtestatud 

ulatuses Spordiklubi juhatuse poolt antud volituste piires;

8.5.6. koordineerib õppenõukogu tööd;



8.5.7. esitab hoolekogule ülevaate Kergejõustikukooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta, osaleb 

hoolekogu koosolekutel.

8.6. Õppenõukogu vastutus, pädevus ja ülesanded:

8.6.1. Õppenõukogu ülesandeks on Kergejõustikukooli õppetegevuse analüüsimine ja hindamine 

ning juhtimiseks vajalike ettepanekute ja otsuste tegemine.

8.6.2. Õppenõukogu liikmeteks on kõik õppe- ja kasvatustegevusega seotud Kergejõustikukooli 

töötajad.

8.6.3. Õppenõukogu esimees on Kergejõustikukooli direktor.

8.6.4. Korraline õppenõukogu kutsutakse kokku vähemalt 1 kord aastas enne õppeaasta algust. 

Vastavalt vajadusele võib Kergejõustikukooli direktor kokku kutsuda erakorralise õppenõukogu 

koosoleku.

8.6.5. Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle 50 % liikmetest. 

Otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletamine on avalik. Poolt- ja vastuhäälte võrdse 

arvu korral on otsustavaks õppenõukogu esimehe hääl.

8.7. Hoolekogu vastutus, pädevus ja ülesanded:

8.7.1. Kergejõustikukooli hoolekogu on Kergejõustikukooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle 

ülesandeks on suunata Kergejõustikukooli tegevust ning teha ettepanekuid Kergejõustikukooli 

direktorile Kergejõustikukooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

8.7.2 Spordiklubi moodustab viie- kuni üheksaliikmelise hoolekogu ning kutsub kokku esimese 

hoolekogu koosoleku.

8.7.3. Hoolekogu liikmeteks on Spordiklubi, Kergejõustikukooli, Kergejõustikukooli toetavate 

organisatsioonide, õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate ja lastevanemate esindajad.

8.7.4. Hoolekogu:

8.7.4.1. kuulab ära Kergejõustikukooli direktori aruande Kergejõustikukooli tegevuse ja 

eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnangu Spordiklubi juhatusele;

8.7.4.2. teeb ettepanekuid õppekava või õppekorralduse muutmiseks;

8.7.4.3. teeb ettepanekuid Kergejõustikukooli põhikirja muutmiseks;

8.7.4.4. kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning annab sellele omapoolse 

hinnangu;

8.7.4.5. teeb vajadusel Spordiklubile ettepaneku järelevalve teostamiseks Kergejõustikukooli 

tegevuse üle.

8.7.5. Hoolekogu koosolekust võtab osa Kergejõustikukooli direktor.



8.7.6. Kergejõustikukooli hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.

8.7.7. Kergejõustikukooli koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

8.7.8. Kergejõustikukooli hoolekogu liikmetele saadetakse vähemalt viis päeva enne koosoleku 

toimumist teade, milles on näidatud koosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord.

8.7.9. Kergejõustikukooli hoolekogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt 

pooled hoolekogu liikmetest.

8.7.10. Igal hoolekogu liikmel on hääletamisel üks hääl.

8.7.11. Koosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletasid üle poole hoolekogul 

osalenud hoolekogu liikmetest.

8.8. Spordiklubi juhatus kaasab Kergejõustikukooli puudutavate oluliste otsuste tegemisse 

Kergejõustikukooli direktori, arvestab õppenõukogu ja hoolekogu poolt tehtud ettepanekuid ja 

soovitusi, et tagada Kergejõustikukooli õppe-, treening ja kasvatustegevuse parim toimimine.

IX Kergejõustikukooli finantseerimine

9.1. Kergejõustikukooli vara haldamise, kasutamise ja käsutamise korra kehtestab 

kergejõustikukooli pidaja.

9.2. Kergejõustikukoolil on oma eelarve, mis on osa kergejõustikukooli eelarvest.

9.3. Kergejõustikukool saab rahalised vahendid:

9.3.1 õppemaksu laekumistest;

9.3.2. ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest;

9.3.3. laekumistest sihtfondidest ja toetustest ning riigi- ja kohalikust eelarvest;

9.3.4. lepinguliste tööde täitmisest, laekumistest spordikooli eesmärkide ja ülesannetega seotud 

tasulistest teenustest.

X Kergejõustikukooli asjaajamine, aruandlus ja järelevalve

10.1. Kergejõustikukooli dokumentatsiooni peetakse Spordiklubi poolt kehtestatud korras.

10.2. Kergejõustikukooli peab raamatupidamise arvestust õigusaktidega sätestatud korras.

10.3. Kergejõustikukoolis peetakse dokumentatsiooni, mis võimaldab korrektset arvestust tema 

pedagoogilise tegevuse ja majandusliku tegevuse ning finantseerimise üle.



XI Treenerite ja teiste õppe-ja kasvatustegevusega seotud töötajate õigused ning kohustused

11.1. Õppe- ja kasvatustegevusega seotud kergejõustikukooli töötajatel ja teistel töötajatel on kõik

töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

11.2. Töötajatel on õigus:

11.2.1. saada kergejõustikukooli direktorilt teavet töö korralduse kohta ja esitada kergejõustikukooli

direktorile ettepanekuid töö korraldamise parandamiseks;

11.2.2. saada töö korraldamiseks vajalikud vahendid ja turvalised töötingimused.

11.3. Töötajatel on kohustus:

11.3.1. hoida kergejõustikukooli kasutuses olevat vara;

11.3.2. täita oma ametikohast tulenevaid ülesandeid.

XII Kergejõustikukooli ümberkorraldamise alused ja tegevuse lõpetamine kord

12.1. Kergejõustikukool on asutatud määramata tähtajaks. Kergejõustikukooli ümberkorraldamise 

või tegevuse lõpetamise otsustab Spordiklubi juhatus.

12.2. Kergejõustikukooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise aluseks võivad olla muutused

kergejõustikukooli õppekorralduses, kergejõustikukooli töötajaskonnas, kergejõustikukooli 

õpilaskonnas, kergejõustikukooli töökeskkonnas, kergejõustikukooli finantseerimises ja muudes 

kergejõustikukooli olmelistes tingimustes.

12.3. Kergejõustikukooli tegevuse lõpetamise algatab Spordiklubi juhatus, kui:

12.4. Kergejõustikukoolil puudub kuue kuu jooksul tegevusluba;

12.5. Kergejõustikukooli pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;

12.6. Kergejõustikukooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks;

12.7. lõpetamine on seadusega ette nähtud.

12.8. Kergejõustikukooli tegevuse lõpetamisest teatatakse õppuritele, vanematele ja personalile 

ning Haridus- ja Teadusministeeriumile neli kuud ette.


