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ARDU KOOLI HOOLEKOGU KORRALISE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 

 

Ardu                03.aprillil 2019.a. nr.2-3.2/1 

 

Hoolekogu koosoleku alguse kellaaeg: 19.00 

Hoolekogu koosoleku lõpu kellaaeg: 20.30 

Hoolekogu koosoleku juhataja: esinaine Krestina Valdma 

Hoolekogu koosoleku protokollija: sekretär Egle Tänav 
 

Hääletuses osa võtnud ning mitte hääletanud hoolekogu liikmete nimed: 

Ees- ja perekonnanimi Märge hääletamise/mitte hääletamise kohta 

Rein Hordo Kohal 

Ruttar Roht Kohal 

Kadi Koppel Kohal 

Egle Tänav Kohal 

Krestina Valdma Kohal 

Jaanika Naan Kohal 

Kerli Kuusküll Kohal 

Maarja Udde Kohal 

Karl Gerhard Kevvai Kohal 

 Kohal 
Hääletusest teadlikud isikute nimed koos ametinimetusega:  

Ees- ja perekonnanimi Ametinimetus Märge hääletuse teadlikkuse kohta 

Ülle Pässa  Ardu Kooli direktor teadlik                        PGS § 73 lg 10 

 

Kinnitatud päevakord 
Hoolekogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

1. Hoolekogu esimehe/esinaise valimine. 

2. Hoolekogu aseesimehe/aseesinaise valmimine. 

3. Hoolekogu sekretäri valimine. 

4. 2019.a. eelarvega tutvumine. 

5. V koolivaheaja muudatusest Ardu Koolis. 

6. Ardu Kooli õppekava tunnijaotusplaani muudatuse kohta arvamuse andmine. 

7. Kohapeal algatatud teemad. 

 

Koosoleku käik ja vastuvõetud otsused 

1. Hoolekogu esimehe/esinaise valimine. 

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

Seoses uue hoolekogu koosseisuga tuleb valida hoolekogu esimees või –naine. 

Esitati 1 kandidaat – Krestina Valdma. Toimus avalik hääletus.  

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

Krestina Valdma. Otsuse poolt 9 hoolekogu liiget. 
 

2. Hoolekogu aseesimehe/aseesinaise valmimine. 

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

Seoses uue hoolekogu koosseisuga tuleb valida hoolekogu aseesimees või –naine. 
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Esitati 1 kandidaat – Maarja Udde. Toimus avalik hääletus.  

Otsustati otsusega nr.2: Hoolekogu liikmed valivad Ardu Kooli hoolekogu 

aseesinaiseks Maarja Udde. Otsuse poolt 9 hoolekogu liiget. 
 

3. Hoolekogu sekretäri valimine. 

Õiguslik alus: „Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 5 lg 1, 

mille kohaselt hoolekogu valib enda hulgast sekretäri. 

Seoses uue hoolekogu koosseisuga tuleb valida hoolekogu sekretär. 

Esitati 1 kandidaat – Egle Tänav. Toimus avalik hääletus.  

Otsustati otsusega nr.3: Hoolekogu liikmed valivad Ardu Kooli hoolekogu serektäriks 

Egle Tänava. Otsuse poolt 9 hoolekogu liiget. 
 

4. 2019.a. eelarvega tutvumine. 

Kooli direktor Ülle Pässa tutvustas hoolekogu liikmetele Ardu Kooli eelarvet.  

Hoolekogu liikmed on tutvunud eelarvega. 
 

5. V koolivaheaja muudatusest Ardu Koolis. 

Õiguslik alus: PGS § 24 lg 7, mille kohaselt kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja 

hoolekogu nõusolekul kehtestada valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud 

koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad. 

Kool teeb ettepaneku lubada Ardu Kooli õpilased suvevaheajale 10.juunist (7.juuni 

viimane koolipäev). 

Juunikuus ära jäetavate kahe õppepäeva tegevused: 

- 10.juuni on ette tehtud 01.septembril 2018.a. (Ardu Kool alustas kooliaastat)  

- 11.juuni tehakse ette 30.aprillil 2019.a. (õppesisuga „Rahvuskultuuri õhtu“, 5 

õppetundi). 

Otsustati otsusega nr 4: Hoolekogu liikmed annavad ühehäälselt nõusoleku, et direktor 

teeb kooli pidajale ettepaneku, et Ardu Koolis algaks suvevaheaeg 10.juunist 2019.a. 

Otsuse poolt 9 hoolekogu liiget. 
 

6. Ardu Kooli õppekava tunnijaotusplaani muudatuse kohta arvamuse andmine. 

Õiguslik alus: „Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 4 lg 3,  

mille kohaselt hoolekogu annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks. 

Kooli direktor tutvustas hoolekogu liikmetele eelnõu lisada õppeaastast 2019/2020 

tunnijaotusplaani 3.klassile 1 tund matemaatikat. 

Otsustati otsusega nr 5: Hoolekogu liikmed annavad nõusoleku Ardu Kooli õppekavas 

tunnijaotusplaani muutmiseks, kus lisada õppeaastast 2019/2020 3.klasside 1 tund 

matemaatika. Otsuse poolt 9 hoolekogu liiget. 
 

7. Kohapeal algatatud teemad. 

7.1. 8.klassi õpilaste vanemate pöördumiskiri hoolekogule. 

Hoolekogule esitasid 8.klassi õpilaste vanemad kirjaliku pöördumise seoses 

8.klassi õpilaste matemaatika ja füüsika tundidega. Vanemad on mures õpetaja 

J.Soometsa õpetamise tasemega. Laste väitel ei seletata lahti uut teemat, ei saa 

tagasisidet ülesannete lahenduste kohta. 

Vanemad ootavad kooli ja hoolekogu poolset lahendust, et lapsed saaksid 

nõuetekohase õppe. 

Vastab direktor Ülle Pässa: Külastasin 02.04.2019 kahte 8.klassi tundi. Andsin 

õpetajale tunni läbiviimise kohta tagasiside. Täna hommiku, so. 03.04.2019, 

esitas õpetaja J.Soomets lahkumisavalduse omal soovil. 

Hoolekogu liikmed teevad ettepaneku, et kooli direktor teavitaks 

pöördumiskirja saatjaid antud olukorrast. 
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7.2. Andmekaitsest 

On  tekkinud  vajadus  filmida  konkursi  „Parim Kool 2019“  jaoks  koolipere 

tegemisi. Sellega seoses tuleb küsida vanematelt nõusolek. 

Hoolekogu ettepanek on koolil vormistada nõusolekuleht, mille edastavad 

vanematele klassijuhatajad. Nõusoleku lehel küsitakse vanemate kirjalikku 

luba oma lapse filmimisteks ja pildistamisteks ning õpilase nime, õpilastööde, 

konkurssidel ja muudel üritustel saavutatud tulemuste avalikustamiseks kooli 

sotsiaalmeedias, stendidel, kohalikes ja vabariiklikes ajalehtedes/ajakirjades.  

7.3. Nutivabad päevad 

Ettepanek teha tihedamini lastele nutivabasid päevasid. 

7.4. Talgupäev 

4.mail 2019 korraldatakse ka koolis talgupäev, kuhu ootame vanemaid koos 

lastega. Põhieesmärk on kelder tühjendada vanast kolist. 


