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ARDU KOOLI HOOLEKOGU KORRALISE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 

 

Ardu               20.novembril 2019.a. nr.2-3.2/2 

 

Hoolekogu koosoleku alguse kellaaeg: 18.00 

Hoolekogu koosoleku lõpu kellaaeg: 19.20 

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 puudu 

Maarja Udde kohal 

Karl Gerhard Kevvai 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 õppeaastaks 2019/2020. 

2. Hoolekogu aseesimehe/aseesinaise valimine õppeaastaks 2019/2020. 

3. Hoolekogu sekretäri valimine õppeaastaks 2019/2020. 

4. Ardu Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine 

5. 2020.a. eelarve projektiga tutvumine. 

6. Kohapeal algatatud teemad. 

 

Koosoleku käik ja vastuvõetud otsused 

1. Hoolekogu esimehe/esinaise valimine õppeaastaks 2019/2020. 

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

Esitati 1 kandidaat – Krestina Valdma. Toimus avalik hääletus.  

Otsustati otsusega nr.6: Hoolekogu liikmed valivad Ardu Kooli hoolekogu esinaiseks 

Krestina Valdma. Otsuse poolt 8 hoolekogu liiget. 
 

2. Hoolekogu aseesimehe/aseesinaise valmimine õppeaastaks 2019/2020. 

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

Esitati 1 kandidaat – Jaanika Naan. Toimus avalik hääletus.  

Otsustati otsusega nr.7: Hoolekogu liikmed valivad Ardu Kooli hoolekogu 

aseesinaiseks Jaanika Naan. Otsuse poolt 8 hoolekogu liiget. 
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3. Hoolekogu sekretäri valimine õppeaastaks 2019/2020. 

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

mille kohaselt hoolekogu valib enda hulgast sekretäri. 

Esitati 1 kandidaat – Egle Tänav. Toimus avalik hääletus.  

Otsustati otsusega nr.8: Hoolekogu liikmed valivad Ardu Kooli hoolekogu sekretäriks 

Egle Tänava. Otsuse poolt 8 hoolekogu liiget. 
 

4. Ardu Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine. 

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. Õppenõukogu 

koosolekul 18.09.2019 nr 2-2.2/1 tegid õpetajad ettepaneku  

Muuta punkti 9.9. ja asendada see sõnastusega: 

9.9. Vähemalt 1 kord trimestri jooksul annab aineõpetaja õpilase käitumisele ja 

hoolsusele sõnalise hinnangu eKooli vahendusel.  

Lisada punktid 

4.12. 1.-4.klassi õpilastel on mobiiltelefonid, tahvelarvutid ja teised nutivahendid õppetöö 

ja vahetundide ajal hääletu peal ning  pandud koolikottidesse. Õppetundides võib 

nutivahendeid kasutada ainult õpetaja nõusolekul õppetegevuse eesmärgil. 

4.13. 5.-9.klassi õpilastel on mobiiltelefonid, tahvelarvutid ja teised nutivahendid õppetöö 

ja vahetundide ajal hääletu peal. 

Otsustati otsusega nr.9: Hoolekogu liikmed on teadlikud kodukorra muudatuse 

vajalikkusest. Muudatuste ettepanekud rakendada kooli direktoril alates 01.12.2019.a. 

Otsuse poolt 8 hoolekogu liiget. 

 

5. 2020.a. eelarve projektiga tutvumine. 

Kooli direktor Ülle Pässa tutvustas hoolekogu liikmetele Ardu Kooli 2020.aasta eelarve 

projekti.  

Hoolekogu liikmed on tutvunud eelarvega. 

 

6. Kohapeal algatatud teemad. 

6.1. Uue arengukava koostamisest 

Hetkel kehtiv Ardu Kooli arengukava on 2017-2020, alustada tuleb uue 

arengukava koostamisega. Koostamiseks on vajalik komisjoni ka üks 

hoolekogu liige. 

Hoolekogu liikmed teevad ettepaneku, et arengukava koostamise komisjoni 

kuuluks hoolekogust Krestina Valdma. 

6.2. Sisehindamisest 

Sisehindamine on õppeasutustes kohustuslik. Õppeasutus koostab 

sisehindamise aruande vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul. 

Kuna koolil tuleb koostada uus arengukava, siis tuleb läbi viia ka 

sisehindamine. Direktor küsib nõu, kuidas sisehindamine läbi viia. 

Hoolekogu liikmed teevad ettepaneku sisehindamise küsitlus ankeet teha 

veebipõhiselt, ankeedi avalikustamisest teavitada lapsevanemaid eKooli kaudu. 

6.3. Kooli jõuludeks kuusk 

Direktor uurib, mis võimalused ja milline kuusk võiks olla sellel aastal. 

Hoolekogu on seisukohal, et peab olema päris kuusk. Hoolekogu liige Ruttar  

Roht organiseeris kuuse. Kuuse toob Ardu Kooli vilistlane Ants Salura 

9.detsembril 2019.a. 
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6.4. Õpilasesinduse pöördumine 

6.4.1. Algklassi koridoris poiste WC tuleks korda teha, valgust on vähe. 

Kooli direktor ja hoolekogu liige Rein Hordo: Suvel 2020 võetakse 

plaani WC korda teha. ÕE liikmetel teha plaan, mida õpilased sooviksid 

(esimene uks ära ja teha eraldi koridor, panna eraldi boksidesse wc pott 

ja  pissuaar jms) ning esitada see kooli direktorile. 

6.4.2. Keskastme fuajeesse suurematele õpilastele istumise ja õppimise 

nurga organiseerimisest. 

Hoolekogu liikmed: ÕE liikmetel panna paika plaan/joonis, mida nad 

keskastme fuajeesse soovivad ja esitada see kooli direktorile. Peale 

plaani/joonise saamist, alustab kool puhke- ja õppimisenurga 

planeerimisega ning organiseerimisega.  


