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Ardu                27.august 2020.a. nr.2-3.2/2 

 

Hoolekogu koosoleku alguse kellaaeg: 18.00 

Hoolekogu koosoleku lõpu kellaaeg: 19.00 

Hoolekogu koosoleku juhataja: aseesinaine Krestina Valdma 

Hoolekogu koosoleku protokollija: sekretär Egle Tänav 
 

Ardu Kooli hoolekogu koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu 

liikmete nimed ning koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetusega: 

Ees- ja perekonnanimi Märge osalemise või puudumise kohta kohta 

Rein Hordo kohal 

Ruttar Roht puudu 

Kadi Koppel kohal 

Egle Tänav kohal 

Krestina Valdma kohal 

Jaanika Naan kohal 

Kerli Kuusküll puudu 

Maarja Udde kohal 

Karl Gerhard Kevvai puudu 
Koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetusega:  

Ees- ja perekonnanimi Ametinimetus Märge hääletuse teadlikkuse kohta 

Ülle Pässa  Ardu Kooli direktor kohal                        PGS § 73 lg 10 

 

Kinnitatud päevakord 
Hoolekogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

1. Ardu Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine. 

2. Ardu Kooli kodukorra muudatuse läbiarutamine ja arvamuse andmine. 

3. Kohapeal algatatud teemad. 

 

 

Koosoleku käik ja vastuvõetud otsused 

 
1. Ardu Kooli õppekava muudatuste kohta arvamuse andmine  

Õiguslik alus:  

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

kohaselt hoolekogu avaldab arvamust kooli õppekava ja selle muudatuste kohta enne selle 

kehtestamist. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Ardu Kooli direktor Ülle Pässa tegi ettepaneku õppekavasse viia alljärgnevad muudatused: 

 Tunnijaotusplaanis võtta maha 1.klassil inglise keel 2 tundi nädalas.  

 Lisada tunnijaotusplaani 1.klassile nädalas 1 tund matemaatika ja 1 tund loodusõpetus. 

 Täiendada I kooliastme kehalise kasvatuse ainekavas õppesisu ja õpitulemusi vastavalt  

Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava” muutmisega 

(vastu võetud 20.07.2017 nr 129) ning lisada ainekavasse ujumistundide arv 40. 

Ettepanek pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 6 hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 
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2. Ardu Kooli kodukorra muudatuse 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. 

Ardu Kooli direktor tegi ettepaneku muuta kooli kodukorras punkti 3.9 ja asendada see sõnastusega 

„Koolimaja välisuks avatakse hommikul kell 8.15 ning suletakse kell 16.15. Erandjuhtudel 

(lastevanemate koosolek, õpilasüritused jms) suletakse koolimaja direktoriga kooskõlastatud kellaajal 

ning vastutab ürituse läbiviija.“ 

Ettepanek pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 6 hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

3. Kohapeal algatatud teemad 

Direktor edastas hoolekogu liikmetele 25.08.2020 toimunud õppenõukogus tehtud ettepanekud: 

 pikapäevas osaleb ainult I kooliastme õpilased (1.-3.klass), seoses sellega tuleb muuta Ardu 

Kooli pikapäevarühma töökorralduse aluseid (muuta punktid 1.2. ja 2.1, kustutada „1.-4.klass“ 

asendada see sõnastusega „1.-3.klass“) ; 

 1.-3.klass on terve koolipäeva algklasside fuajees/klassides, sissepääs koolimajja õpetajate 

uksest; 

 4.-9.klassi õpilased on ainult keskastme fuajees ja klassides, sissepääs koolimajja peauksest; 

 4.-9.klass pääseb võimlasse õue kaudu võimla peauksest; 

 vahetundide ajal klassiruumid tuulutada, õpilased võimalused saata/lubada õue, 

vahetusjalanõusid hetkel ei nõua; 

 lapsevanemaid ja kolmandaid isikuid koolimajja ei lubata, vestluseks õpetaja või juhtkonnaga 

tuleb eelnevalt vestlusaeg kokku leppida; 

 söömisajad muuta nii, et korraga oleks sööklas kuni 22 õpilast (korraga kuni kaks klassi); 

 hommikuputru ei pakuta; 

 ühistranspordis on soovitatav õpilastel kasutada maske; 

 lisandunud on buss K17, mis väljub koolimaja eest kell 14.00 (buss sõidab otse Kose algkooli 

juurde ja sellega saavad Ardu lapsed Kosele huvikooli ja –ringidesse); 

 02.09.2020 lastevanemate koosolek algusega kell 19.00. 

6 hoolekogu liiget on õppenõukogus tehtud ettepanekute poolt, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 
 

 


