
 

 
 

 

 

 

 

ARDU KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 
 
Ardu                23.november 2015.a. nr.2-3.2/2 

 

 

Hoolekogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 18.00 

Hoolekogu koosoleku toimumise lõpu kellaeg: 20.00 

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 

Rein Hordo kohal 

Egle Tänav kohal 

Pille Piirsalu kohal 

Krestina Valdma kohal 

Ants Salura kohal 

Rando Ülejõe kohal 

Maarja Udde kohal  

Ruttar Roht kohal 

Karin Koronen puudu 

 

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 õppekava üldosa kehtestamiseks ja muutmiseks arvamuse avaldamine. 

2. Kooli sisehindamise korra kohta arvamuse avaldamine. 

3. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu kohta arvamuse avaldamine. 

4. Kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks arvamuse avaldamine. 

5. Eelarve projekti kohta arvamuse avaldamine. 

6. Jooksvad küsimused. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1. Kooli õppekava üldosa kehtestamiseks ja muutmiseks arvamuse avaldamine. 

Õiguslik alus PGS § 73 (1
1
) 3) 

Kooli direktor Ülle Pässa selgitas, mis osas Ardu Kooli õppekava kajastab kooli eripära ja 

teatas, et õppekava üldosa on läbinud 05.novembril 2015 kooli õppenõukogu arutelu, mis 

kiideti õppenõukogu liikmete poolt heaks. 

Järgnes arutelu, mille tulemusel hoolekogu esimees Madis Kull tegi ettepanku hoolekogu 

liikmetel Ardu Kooli õppekava üldosa heaks kiita. 

Otsustati otsusega nr 12: Hoolekogu on tutvunud õppekava üldosa muudatustega ja kiidab 9 

poolt häältega muudatusettepankud heaks. 

 

2. Kooli sisehindamise korra kohta arvamuse avaldamine. 

Õiguslik alus PGS § 73 (1
1
) 12) 

Kooli hoolekogu esimees Madis Kull tutvustas hoolekogu liikmetele uuendatud Ardu Kooli 

sisehindamise läbiviimise korra eelnõu. 

Järgnes arutelu, mille tulemusel tegi hoolekogu esimees ettepaneku  Ardu Kooli sisehindamise 

läbiviimise korra eelnõu heaks kiita. 

Otsustati otsusega nr 13: Hoolekogu on tutvunud Ardu Kooli sisehindamise läbiviimise 

korraga ja kiidab 9 poolt häältega eelnõu heaks. 

 

3. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu kohta arvamuse avaldamine. 

Õiguslik alus PGS § 73 (1
1
) 5) 

Kooli hoolekogu esimees Madis Kull tutvustas hoolekogu liikmetele uuendatud Ardu Kooli 

vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu. 

Järgnes arutelu, mille tulemusel tegi hoolekogu esimees ettepaneku  Ardu Kooli vastuvõtu 

tingimuste korra eelnõu heaks kiita. 

Otsustati otsusega nr 14: Hoolekogu on tutvunud Ardu Kooli vastuvõtu tingimuste korraga ja 

kiidab 9 poolt häältega eelnõu heaks. 

 

4. Kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks arvamuse avaldamine. 

Õiguslik alus PGS § 73(1
1
) 7)  

Kooli direktor Ülle Pässa teavitas hoolekogu liikmeid, et 05.novembril 2015 toimunud 

õppenõukogu koosolekul tehti ettepanek viia kooli kodukorras sisse alljärgnevad muudatused: 

 Lisada 4.3. Õpilasel on õigus:  

uus alapunkt - osaleda kooli huviringide töös. 

 Lisada 4.5. Õpilasel on kohustus: 

uus alapunkt - täita õpetaja poolt antud õpiülesandeid. 

 Punktis 5. Õpilase riietus maha võtta punktid 5.2., 5.3. ja 5.4. 

Õigeks lugeda: 

5. Õpilase riietus: 

5.1. Õpilase riietus on puhas ja korrektne. 

5.2. Kõik õpilased kannavad kooli vahetusjalanõusid. 

 Lisada 7.1. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Kool 

hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks. Õppetundidest 

puudumise mõjuvad põhjused on järgmised: 

uus alapunkt -Direktori poolt väljastatud lubava käskkirjalise dokumendi alusel. 

 Lisada punkt  9.9. Iga õppeveerandi lõpus annab aineõpetaja õpilasele hinnangu (E-

„eeskujulik“, H-„hea“, R-„rahuldav“ või MR-„mitterahuldav“) tema käitumisele ja 

hoolsusele eKooli vahendusel. Mitterahuldava hinnangule lisatakse selgitav kommentaar. 

 Muuta punkti 10.1.  ja lugeda õigeks 10.1. Kooli tunnustusmeetmeks on õpilase 

tunnustamine direktori käskkirjaga või kooli tänukirjaga direktori kehtestatud 

tingimustel. 
Järgnes arutelu, mille tulemusel tegi hoolekogu esimees Madis Kull ettepaneku heaks kiita 

muudatused kooli kodukorras. 

Otsustati otsusega nr 15: Hoolekogu on tutvunud Ardu Kooli kodukorra muudatustega ja 

kiidab 9 poolt häältega muudatusettepanku heaks. 

 

 



 

 
5. Eelarve projekti kohta arvamuse avaldamine. 

Õiguslik alus PGS § 73(1
1
) 10)  

Kooli direktor Ülle Pässa tutvustas hoolekogu liikmetele eelarve projketi. 

Otsustati otsusega nr 17: Hoolekogu on tutvunud eelarve projektiga ja kiidab heaks 9 poolt 

häältega projekti heaks.  

 

6. Jooksvad küsimused. 

 

7.1. Õpilasomavalitsus. 

Kes kuuluvad kooli õpilasesindusse ja mis on nende ülesanded? 

Ülle Pässa tutvustas hoolekogu liikmetele Ardu Kooli õpilasomavalitsuse liikmeid ja nende 

põhiülesandeid. 

 

7.2. Haridusliku erivajadustega õpilaste töö. 

Mis võimalusi pakub kool erivajadustega õpilastele? 

Ülle Pässa tutvustas hoolekogu liikmetele, milliseid võimalusi pakub kool haridusliku 

erivajadustega õpilastele ja teatas, et Ardu Kooli haridusliku erivajadustega õpilase õppe 

koordineerija on Tiiu Lõoke. 

 

7.3. Ardu raamatukogu ehitus koolimajja. 

Küsiti kas ja millal alustatakse koolimajas ehitustöödega. Mis saab klassidest, mis lähevad 

raamatukogu alla? Kas kooli raamatukogu jääb alles? 

Vastas Ülle Pässa, et ehitustööd algavad kohe kevadel peale õppetöö lõppemist. Kooli 

raamatukogu läheb Ardu Raamatukoguga kokku.Tutvuti ehitusprojektiga.  

 

7.4. Avatud õpiruum. 

Kuidas kasutada ära koolimajas vabad pinnad? 

Vastas Ülle Pässa, et plaan on kujundada algklasside fuajeesse avatud õpiruum, mida saab 

kasutada nii vahetunni ajal kui ka õppetundide läbiviimiseks. 

 

7.5. Kooli ajaleht. 

Koolis alustab taas tööd kooli ajaleht. Plaanis on lehte välja anda 1x õppeveerandi jooksul. 

 

7.6. Peotantsuring lastele. 

Kas on võimalik kutsuda Ardu Kooli peotantsu ringijuhendaja? 

Kooli direktor Ülle Pässa lubas uurida ja teavitada lapsevanemaid vastusest 

klassijuhatajate kaudu. 
 

 

 

 
Madis Kull      Egle Tänav 

Koosoleku juhataja     Protokollija 


