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ARDU KOOLI HOOLEKOGU KORRALISE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 
 
Ardu             07.september 2017.a. nr.2-3.2/3 

 

 

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 kohal 

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 kodukorra muudatusest. 

2. Ardu Kooli õppekava tunnijaotusplaani muudatuse kohta arvamuse andmine. 

3. Jooksvad küsimused. 
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1. Ardu Kooli kodukorra muutmise arutelu alustamine. 

Õiguslik alus:  

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

punkt 7, mille kohaselt hoolekogu avaldab arvamust kooli kodukorra ja selle 

muudatuste kohta enne selle kehtestamist. 

Kooli direktor selgitas, et kooli kodukorras tuleb muuta ja lisada punkte. 

Otsustati otsusega nr 5: Hoolekogu liikmed on teadlikud kodukorra muudatuse 

vajalikkusest. Muudatuste ettepanekud esitada hoolekogu liikmetel kooli direktorile     

e-maili teel hiljemalt 14.septembriks 2017.a. Otsuse poolt 8 hoolekogu liiget.  
 

2. Ardu Kooli õppekava tunnijaotusplaani kohta arvamuse andmine. 

Õiguslik alus:  

„Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord“  § 2 lg 1 

punkt 1, mille kohaselt hoolekogu otsustab nõusoleku andmise või mitteandmise, kui 

kooli direktor soovib muuta tunnijaotusplaani. 

Kooli direktor tutvustas hoolekogu liikmetele eelnõu võtta tunnijaotusplaanist maha   

1 tund 7.klassi ajalugu ja lisada 6.klassile 1 tund tehnoloogiaõpetust. 

Otsustati otsusega nr 6: Hoolekogu liikmed annavad nõusoleku tunnijaotusplaani 

muutmiseks, kus võtta maha 1 tund 7.klassi ajalugu ja lisada 1 tund 6.klassile 

tehnoloogiaõpetus. Otsuse poolt 8 hoolekogu liiget. 
 

3. Jooksvad küsimused.  

3.1. Pikapäevarühma õpetaja ametikoha suurus 

Seoses sellega, et PPR õpilaste nimekirja moodustamiseks on esitatud 40 vanema 

sooviavaldust ja on õpilasi, kes vajab kooli sissepääsu alates kell 7.45 ning 

koolimajas puudub sel ajal õpilaste järelvalve, siis hoolekogu teeb ettepaneku 

esitada kooli direktoril Kose Vallavalitsusele pöördumine muuta Ardu Kooli 

pikapäevarühma õpetaja ametikoha suurus 0,6 ametikoha asemel 1,0 ametikohta. 

Võttes aluseks „Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja 

töökord“  § 2 lg 3 punkt 2 ja punkt 6 otsustati otsusega nr 7 teha ettepanek: 

Kooli direktor teeb Kose Vallavalitsusele pöördumise suurendada PPR õpetaja 

ametikohta 0,6 asemel 1,0 ametikohta. Otsuse poolt 8 hoolekogu liiget 

3.2. Hommikupudru pakkumine 

Direktor tutvustas hoolekogu liikmetele 2016/2017.õppeaastal 9.klassi õpilase 

poolt tehtud uurimustööd teemal „Õpilaste toitumisharjumused“, kus tuli välja, et 

üle poolte vastanud kooli õpilastest soovivad hommikusööki koolis.  Hoolekogu 

tegi direktorile ettepaneku hakata koolis pakkuma õpilastele hommikuputru kell 

8.45-9.00. Hommikupudru on tasuline, söökla majandusjuhataja ettepanek on 1 

hommikupudru hinnaks 0,25 € 

Võttes aluseks „Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja 

töökord“  § 2 lg 3 punkt 3 otsustati otsusega nr 8 teha ettepanek: Koolil 

võimaldada alates 11.septembrist 1.-9.klassi õpilastele hommikuputru lapse 

seadusliku esindaja avalduse alusel hinnaga 0,25€/hommik. Otsuse poolt 8 

hoolekogu liiget. 


