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Hoolekogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 18.30 

Hoolekogu koosoleku toimumise lõpu kellaeg: 19.55 

Hoolekogu koosoleku juhataja nimi: Ülle Pässa 

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 

Krestina Valdma kohal 

Rein Hordo puudu 

Egle Tänav kohal 

Pille Piirsalu kohal 

Ants Salura kohal 

Jaanika Naan kohal 

Rando Ülejõe kohal 

Maarja Udde kohal  

Ruttar Roht puudu 

Miria Sagaja 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. Ardu Kooli hoolekogu esimehe valimine. 

2. 2017.a eelarve kohta arvamuse avaldamine. 

3. Ardu Kooli arengukava 2017-2020 koostamise eelnõu kohta arvamuse avaldamine. 

SWOT 

4. Kooli rahulolu tulemuste tutvustamine. 

5. Jooksvad küsimused. 
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1. Ardu Kooli hoolekogu esimehe valimine 

Õiguslik alus PGS § 73 lg 9, mille kohaselt hoolekogu valib enda hulgast esimehe. 

Esitati 2 kandidaati – Maarja Udde ja Krestina Valdma. Toimus avalik hääletus.  

Maarja Udde poolt 2 häält ja Krestina Valdma poolt 5 häält. 

Otsustati otsusega nr.1: Hoolekogu liikmed valivad Ardu Kooli hoolekogu 

esimeheks Krestina Valdma. Otsuse poolt 5 hoolekogu liiget. 

 

2. 2017.a. eelarve kohta arvamuse avaldamine 

Õiguslik alus:  

Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord  § 2 lg 2 

punkt, mille kohaselt hoolekogu avaldab arvamust  kooli eelarve projekti kohta enne 

valla eelarve kehtestamis. 

Kooli direktor Ülle Pässa tutvustas hoolekogu liikmetele Ardu Kooli eelarvet ja 

järgmise eelarveaasta (2017/2018) prioriteete. 

Otsustati otsusega nr 2: Hoolekogu liikmed on tutvunud ja kiidavad heaks Ardu 

Kooli eelarve projekti. Otsuse poolt 7 hoolekogu liiget.  

 

3. Ardu Kooli arengukava 2017-2020 koostamise eelnõu kohta arvamuse andmine 

Kooli direktori tutvustas: 

- kooli ressursside juhtimist; 

- prioriteete õpptöös, remondis, tehnikas ja inventaris; 

- kooli tugevusi ja nõrkusi ning võimalusi ja ohte; 

- kvaliteedinäitajaid. 

Direktor saadab kõigile hoolekogu liikmetele need ettepanekud meilidele vajadusel 

täiendamiseks. Hoolekogu liikmed on tutvunud ja kiidavad heaks koolipoolsete 

ettepanekutega ning  teevad hiljemalt 28.veebruariks omapoolsed täiendused 

 

4. Kooli rahulolu tulemuste tutvustamine. 

Kooli direktor Ülle Pässa selgitas, et sisehindamise eesmärgiks on tagada õpilaste 

arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng. Selleks viidi läbi: 

- rahuloluküsitlused 2015 novembris õpilaste seas ja 2016 detsembris vanemate seas; 

- õpetajate eneseanalüüs 2016 kevadel; 

- koostöövestlused kooli töötajatega 2016 detsembris ja 2017 jaanuaris. 

Direktor tutvustas rahulolu tulemusi. 

Hoolekogu liikmed on tutvunud tulemustega (tulemused on avalikustatud kooli 

kodulehel).  

 

5. Jooksvad küsimused 

5.1. Ujumine 2.klassi õpilastele õppeaastal 2016/2017 

Kas sellel õppeaastal 2.klassi õpilased saavad osaleda/osalevad ujumistundides? 

Vastas kooli direktor: Selle õppeaasta 2.klassi õpilased läbivad ujumise tunnid 

õppeaastal 2017/2018. 

5.2. Eripedagoog, psühholoog kooli saamise võimalus 

Kas kooli on võimalik saada lastele eripedagoogi, psühholoogi? 

Vastas kooli direktor: Kooli eraldi spetsialisti palgata ei saa, kuid kool teeb koostööd 

Rajaleidjaga ja Kose valla lastekaitsespetsailistiga, kelle abi saab õpilasi vastavatele 

teenustele suunata. 

5.3. Uus pikapäevarühma päevakava 

Kooli direktor: Seoses pikapäevarühma õpetajate vahetustega on uus pikapäevarühma 

päevaplaan. Päevaplaan avalikustatud kooli kodulehel. 

  


