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ARDU KOOLI HOOLEKOGU KORRALISE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 
 
Ardu                06.aprill 2017.a. nr.2-3.2/2 

 

 

Hoolekogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 18.30 

Hoolekogu koosoleku toimumise lõpu kellaeg: 20.00 

Hoolekogu koosoleku juhataja nimi: Krestina Valdma 

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 kohal 

Egle Tänav kohal 

Pille Piirsalu kohal 

Ants Salura puudu 

Jaanika Naan kohal 

Rando Ülejõe puudu 

Maarja Udde kohal  

Ruttar Roht kohal 

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 sisehindamise aruande kohta arvamuse avaldamine. 

2. Ardu Kooli arengukava 2017-2020 kohta arvamuse avaldamine. 

3. Jooksvad küsimused. 
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1. Ardu Kooli sisehindamise kohta arvamuse avaldamine. 

Õiguslik alus:  

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

8, mille kohaselt hoolekogu avaldab arvamust  sisehindamise aruande kohta enne selle 

kehtestamist. 

Kooli direktor Ülle Pässa tutvustas hoolekogu liikmetele Ardu Kooli sisehindamise 

aruannet, mis oli eelnevalt saadetud kõigile hoolekogu liikmetele e-posti teel 

09.märtsil 2017.a. 

Otsustati otsusega nr 3: Hoolekogu liikmed on tutvunud ja kiidavad heaks Ardu 

Kooli sisehindamise aruande. Otsuse poolt 7 hoolekogu liiget.  

 

2. Ardu Kooli arengukava 2017-2020 koostamise kohta arvamuse andmine. 

Õiguslik alus: 

-  PGS § 73 lg 1
1
, mille kohaselt hoolekogu osaleb kooli arengukava 

ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse. 

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

4 p 2, mille kohaselt hoolekogu osaleb kooli arengukava ja selle muudatuste 

ettevalmistamisel. 

Kooli direktori tutvustas hoolekogu liikmetele enne selle kehtestamist arengukava 

2017-2020 aastaks. 

Otsustati otsusega nr 4: Hoolekogu liikmed on tutvunud ja kiidavad heaks Ardu 

Kooli arenguava 2017-2020. Otsuse poolt 7 hoolekogu liiget. 

 

3. Jooksvad küsimused. 

3.1. AHKiga lepingu pikendamisest 

AHK soovib pikendada lepingut, millega antakse neile tasuta kasutada kooli 

ruume. 

Hoolekogu liikmed tegid ettepanekud: 

1. sõlmida uus leping, kuna praegune leping on sõlmitud Kõue valla ja AHKi 

vahel; 

2. lisada lepingusse punkt, kus on välja kirjutatud, et savikoja ruume saaksid 

kasutada ka  lapsed; 

3. leping sõlmitaks 6ks aastaks. 

3.2. Võimla põrand 

Mureks on kooli võimla põrand, mis ajab pinde ja osadest kohtades on lauad 

lahti. 

Rein Hordo võtab põranda parandamiseks hinnapakkumised. 
 


