
 

 
 

 

 

 

 

ARDU KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 
 
Ardu                15.september.2015.a. nr.2-3.2/1 

 

 

Hoolekogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 18.00 

Hoolekogu koosoleku toimumise lõpu kellaeg: 19.50 

Hoolekogu koosoleku juhataja nimi: Madis Kull 

Hoolekogu koosoleku protokollija nimi: Egle Tänav 

 
Ardu Kooli hoolekogu koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete 

nimed ning koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetustega 

 
Hoolekogu liikmete nimed (koos märkega osalemise või puudumise kohta):  

Ees- ja perekonnanimi Märge osalemise või puudumise kohta 

Madis Kull kohal 

Natalja Liit kohal 

Pille Piirsalu kohal 

Ruttar Roht kohal 

Silja Saadi kohal 

Egle Saaremäe puudu 

Egle Tänav kohal 

Krestina Valdma kohal  

Rando Ülejõe kohal 

 

Koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetusega:  

Ees- ja perekonnanimi Ametinimetus Märge osalemise või puudumise kohta 
Ülle Pässa  Ardu Kooli direktor kohal                           PGS § 73 lg 10 

 
Kinnitatud päevakord 

Hoolekogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 
1. Kooli arengukava kohta arvamuse avaldamine. 

2. Kooli õppekava (hindamisjuhendi osa) kohta arvamuse andmine. 

3. Kooli arenguvestluse korraldamise tigimuste ja korra eelnõu kohta arvamuse andmine. 

4. Ardu Kooli õpetajate vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra 

muutmise kehtestamine. 

5. Ardu Kooli pikapäevarühma töökorralduse kohta arvamuse andmine. 

6. Ardu Kooli pikapäevarühma päevakava kohta arvamuse andmine. 

7. Uue Ardu Kooli hoolekogu koosseisu valimisest. 

8. Ardu Kooli 2015/2016.õppeaasta üldtööplaaniga tutvumine.  

9. Jooksvad küsimused. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

1. Kooli arengukava kohta arvamuse avaldamine. 

Õiguslik alus PGS § 73 (1
1
) 1) 

Kooli direktor Ülle Pässa tegi ettepanku, et Ardu Kooli arengukavas tuleb muuta punkti 6.7. 

Õppe- ja kasvatusprotsess, kus alates õppeaastast 2015/2016  hinnatakse 2.klassi õpilasi 

numbriliselt ja 7.-9.klassi õpilastel asendatakse õpinguraamat klassitunnistusega. 

Otsustati otsusega nr 1: Hoolekogu on tutvunud arengukava muudatustega ja kiidab 8 poolt 

häältega muudatusettepankud heaks. 

 

2. Kooli õppekava (hindamisjuhendi osa) kohta arvamuse andmine. 

Õiguslik alus PGS § 73 (1
1
) 3) 

Kooli direktor Ülle Pässa tegi ettepaneku muuta Ardu Kooli õppekavas hindamisjuhendi osa, 

kus alates õppeaastast 2015/2016  hinnatakse 2.klassi õpilasi numbriliselt ja 7.-9.klassi 

õpilastel asendatakse õpinguraamat klassitunnistusega. 

Otsustati otsusega nr 2: Hoolekogu on tutvunud õppekava muudatustega ja kiidab 8 poolt 

häältega muudatusettepankud heaks. 

 

3. Kooli arenguvestluse korraldamise tigimuste ja korra eelnõu kohta arvamuse andmine. 

Õiguslik alus PGS § 73 (1
1
) 11) 

Kooli direktor Ülle Pässa tutvustas arenguvestluse läbiviimise korda. 

Otsustati otsusega nr 3: Hoolekogu on tutvunud Ardu Kooli arenguvestluse korraldamise 

tingimustega ja kiidab 8 poolt häältega heaks. 

 

4. Ardu Kooli õpetajate vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise 

korra muutmise kehtestamine. 

Õiguslik alus PGS § 73(1
1
) 8)  

Hoolekogu esimees Madis Kull teatas, et  Ardu Kooli õpetajate vabade ametikohtade täitmise 

korras tuleb muuta õiguslik alus, kuna  korra kehtestamise alus PGS § 75 lõige 5 on kehtetu. 

Uueks aluseks tuleb lugeda PGS § 74 lõige 6. 

Otsustati otsusega nr 4: Hoolekogu on tutvunud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 

lõike 6ga ja kehtestab 8 poolt häältega Ardu Kooli õpetajate ametikohtade täitmiseks 

korraldava konkursi läbiviimise korra. 

 

5. Ardu Kooli pikapäevarühma töökorralduse kohta arvamuse andmine. 

Õiguslik alus PGS § 73(1
1
) 15)  

Kooli direktor Ülle Pässa tutvustas hoolekogu liikmetele eelnõu „Pikapäevarühma 

töökorralduse alused Ardu Koolis“. 

Otsustati otsusega nr 5: Hoolekogu on tutvunud eelnõuga ja kiidab heaks 8 poolt häältega 

„Pikapäevarühma töökorralduse alused Ardu Koolis“.  

 

6. Ardu Kooli pikapäevarühma päevakava kohta arvamuse andmine. 

Õiguslik alus PGS § 73(1
1
) 15)  

Kooli direktor Ülle Pässa tutvustas hoolekogu liikmetele eelnõu „Pikapäevarühma päevakava 

Ardu Koolis“. 

Otsustati otsusega nr 6: Hoolekogu on tutvunud eelnõuga ja kiidab heaks 8 poolt häältega 

„Pikapäevarühma päevakava Ardu Koolis“.  

 

7. Uue Ardu Kooli hoolekogu koosseisu valimisest. 

Hoolekogu esimees Madis Kull tegi ettepaneku valida 08.10.2015 Ardu Kooli lastevanemate 

üldkoosolekul uus hoolekogu koosseis, kuna osad liikmed ei saa või ei tohi vastavalt PGS § 73 

alusel koosolekutel osaleda. Ettepanek uue koosseisu valimine korraldada 08.10.2015 

lastevanemate üldkoosolekul. 

Otsustati otsusega nr 7: Hoolekogu kiidab heaks 8 poolt häältega valida uus Ardu Kooli 

hoolekogu kooseis 08.10.2015Ardu Kooli lastevanemate üldkoosolekul. 



 

 
 

8. Ardu Kooli 2015/2016.õppeaasta üldtööplaaniga tutvumine. 

Kooli direktor Ülle Pässa tutvustas hoolekogu liikmetele Ardu Kooli 2015/2016.õppeaasta 

üldtööplaani, mis on heaks kiidetud kooli õppenõukogu koosolekul 28.08.2015 ja 

avalikustatakse kooli kodulehel. 

Otsustati otsusega nr 8: Hoolekogu liikmetel võtta info teadmiseks. 

 

9. Jooksvad küsimused. 

 

9.1. Algklasside korruse WC-d. 

Probleemiks on hais laste WC-des ja valgustuse lüliti asukoht on laste kasvu jaoks liiga kõrgel 

kohal.  

Otsustati otsusega nr 9: Panna uude kooli eelarvesse sisse WC-de remont. 

Otsustai otsusega nr 10: Kooli sügisvaheajal tuua valgustuse lülitid madalamale kõrgusele. 

 

9.2. Jalgrattahoidjad. 

Probleemiks on, et jalgratastega kooli tulevaltel õpilastel pole oma jalgrattaid kusagile 

turvaliselt panna (lukustada). 

Otsustati otsusega nr 11: Muretseda koolimaja ette jalgrattaste hoidjad. 

 

 

 

 

 

 
Madis Kull      Egle Tänav 

Koosoleku juhataja     Protokollija 

          

 


