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Koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 18.00 

Koosoleku toimumise lõpu kellaeg: 19.00 

Koosoleku juhataja nimi: Ülle Pässa 

Koosoleku protokollija nimi: Egle Tänav 

Koosolekul osalejaid: 39 (28 lapsevanemat - esindatud 36 õpilast ja 11 koolitöötajat) 

 

Kinnitatud päevakord 

1. Lastevanemate üldkoosoleku protokollija valmine.  

2. Kooli õppetöö korraldus. 

3. Hoolekogu tööst. 

4. Hoolekogu liikmete valimine ja kinnitamine. 

5. Kooli tugevuste, nõrkuste, ohtude ja võimaluste kaardistamine. 
 

Koosoleku käik: 

1. Lastevanemate üldkoosoleku protokollija valimine. 

Õpetaja Maarja Talv teeb ettepaneku valida lastevanemate üldkoosoleku protokollijaks Ardu 

Kooli infosekretäri Egle Tänava. Vastuväiteid ei olnud. 

 

2. Kooli õppetöö korraldus. 

Koosoleku juhataja Ülle Pässa tutvustas lastevanematele Ardu Kooli õppetöö korraldusest: 

kooli töötajate koosseis, õpilasomavalitsus, huviringide nimekiri ja toimumise ajad, 

pikapäevarühma tegevused ja päevakava, õpetajate konsultatsioonid, hindamine. 

 

3. Hoolekogu tööst 

Koosoleku juhataja Ülle Pässa tutvustas lastevanematele praeguse Ardu Kooli hoolekogu 

tehtud tööd. Tutvustas ka kooli hoolekogu pädevusi. 

 

4. Hoolekogu liikmete valimine ja kinnitamine 

Koosoleku juhataja Ülle Pässa andis teada, et tuleb valida üheks aastaks uus hoolekogu 

koosseis.Toimus uue hoolekogu koosseisu valimine.  

Kandidaadid ja hääletuse tulemused: 

Ants Salura lastevanemate esindajana – poolt 39 

Maarja Udde lastevanemate ja vilistlaste esindajana – poolt 39 

Rein Hordo kooli toetava organisatsiooni esindajana – poolt 39 

Jätkata soovivad: 

hoolekogu esimees Madis Kull (poolt 38, erapooletuid 1),   

lastevanemate esindaja Krestina Valdma (poolt 39),  

lastevanemate ja vilistlaste esindaja Rando Ülejõe (poolt 39), 

õpetajate esindajana Pille Piirsalu (poolt 39) ja Egle Tänav (poolt 39) 

Õpilasomavalitsuse esindajaks valiti ÕOV koosolekul 9.klassi õpilane Karin Koronen. 

Kooli direktor teeb Kose Vallavalitsusele avalduse, et valla esindajaks jääks Ruttar Roht. 

Uue hoolekogu koosseisu nimekiri edastatakse Kose Vallavalitsusele kinnitamiseks.  

Peale vallavalitsuse kinnitust avalikustatakse hoolekogu nimekiri kooli kodulehel. 



 

 

5. Kooli tugevuste, nõrkuste, ohtude ja võimaluste kaardistamine. 

Koosoleku juhataja Ülle Pässa soovis lastevanematelt tagasisidet, mis on lastevanemate 

arvates Ardu Kooli tugevused, nõrkused ja võimalused. 

Tagasiside tulemused: 

Ardu Kooli tugevused  

1. Kodu lähedal 

2. Väikesed klassid 

3. Väike kool 

4. Tihe koostöö lastevanematega 

5. Piisav tähelepanu õpilastele.  

6. Kõigi laste märkamine ja tunnustamine. 

7. Piisavalt huvitegevusi õpilastele. 

8. Kooli oma söökla 

9. Spordisaal, staadion. 

10. Pikapäevarühm 

Ardu Kooli nõrkused: 

1. Üks õpetaja annab mitut õppeainet 

2. Nõrgad õppetulemused 

3. Probleemid personali valikul: raskus aineõpetajate leidmisel 

4. Õpilaste väike arv (rahastamine) 

5. Kooli väiksusest tingitud valikuvõimaluste „puudumine“. Jäävad ära pikemad sõidud, 

kuna lapsi on vähe ja sõit läheks kalliks. 

6. Hariduse tase võrreldes linna koolidega. 

7. Kooli kaugus tõmbekeskustest. 

8. Piiratud võimalused. 

9. Lastevanemate patte „nuheldakse“ laste peal. 

Võimalused: 

1. Suurendada koostööd valla ja naabervalla kooliidega. 

2. Sõpruskoolide leidmine. 

3. Proovida uudseid lähenemisi – väiksed klassid annavad võimalusi paindlikuks 

õppetööks. 

4. Arendada laste individuaalseid võimeid. 

5. Koostegemised – ehitamine, istutamine jne 

6. Korraldada õppereise, mis aitaks lastel kunagi elukutset valida. 

7. Anda nõu riietumiseks, meikimiseks, tervislikuks toitumiseks jne. 

8. Tantsuõpe lastele. 

9. Tüdrukutele „naiselikkuse kool“. Räägib inimene, kes oskab. 

 

 

6. Jooksvad küsimused 

Lapsevanem K.Andresen soovis teada, kas eKooli kasutamine on kohustuslik. 

Koosoleku juhataja Ülle Pässa vastas, et eKooli kasutamine ei ole kohustuslik, vaid on 

abivahend kiiremaks suhtlemiseks kooli ja kodu vahel.  

Otsustati, et kui lapsevanem ei soovi kasutada eKooli, siis annab ta sellest teada 

klassijuhatajale ja koos leitakse lahendus, kuidas edastatakse lapsevanemale õpilase 

õpitulemused ja muud lapsega seotud infod. 

 

 

 

 

Ülle Pässa        Egle Tänav 

Koosoleku juhataja        Protokollija 

     08.10.2015  


