Sihtasutus Avatud Kool põhikiri
I ÜLDSÄTTED
1.1 Sihtasutuse nimeks on Sihtasutus Avatud Kool (edaspidi SA )
1.2 SA asukohaks on Tallinn.
1.3 SA eesmärk on luua lastele loov ja arendav lastead-põhikooli õppekeskkond.
1.4 Eesmärgi saavutamiseks täidab SA muuhulgas järgmisi ülesandeid:
a. Töötab välja tervikliku põhikooli õppekava- ja programmi, mis lähtub SA eesmärgist
ja riiklikust õppekavast;
b. Asutab lasted-põhikooli, mis tegutseb SA õppekava- ja programmi alusel;
c. Arendab lastead-põhikooli õppekava ja programmi ning võimaldab selle kasutamist
uutel või juba tegutsevatel alg-ja põhikoolidel.
II VARA
2.1 SA saab oma vara annetustest, kingitustest, pärandustest, sihtotstarbelistest eraldistest,
SA põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavast majandustegevusest ja muudest
allikatest.
2.2 SA laekuva vara võtab vastu ja korraldab selle üle arvepidamise SA juhatus.
2.3 SA vara kasutamine ja käsutamine toimub juhatuse poolt SAi nõukogu kehtestatud
korras.
2.4 SAl on vastavalt seadusele õigus välja anda stipendiume.
2.5 SA ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid
soodustusi oma asutajale, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule
või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.
III JUHTIMINE
3.1 SA juhatusse määrab nõukogu ühe kuni kolm liiget kuni kolmeks aastaks. Juhatuse
liikmete tasustamisel ja tagasikutsumisel lähtub nõukogu seadusest.
3.2 SA juhatus juhib ja esindab vastavalt seadusele SA kõikides toimingutes lähtudes oma
õiguste ja kohustuste täitmisel seadusest ja nõukogu otsustest.
3.3 SA nõukokku kuulub kolm kuni viis liiget, kes määratakse asutajate poolt kuni viieks
aastaks.
3.4 Nõukogul on kõik seadusest tulenevad õigused ja kohustused, sealhulgas muuta SA
põhikirja ja määrata vajadusel SAle audiitor kaheks aastaks ning audiitor tagasi kutsuda.
3.5 Nõukogu liikmete tööd ei tasustata.
IV LÕPPSÄTTED
4.1 SAi ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustab nõukogu seaduses sätestatud korras.
4.2 Sihtasutuse lõpetamisel antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale
sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

