
 
 

ARDU KOOLI HOOLEKOGU PRTOKOLL 

 

 

 

Ardu                           23.märts 2021.a. nr 1-5/2 

 

 

Koosoleku kutsus kokku Ardu Kooli direktor Ülle Pässa.  

Õiguslik alus: „Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 7 lg 1, 

mille kohaselt hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku direktor.  

 

 

Hoolekogu koosoleku alguse kellaaeg: 18.30 

Hoolekogu koosoleku lõpu kellaaeg: 19.30 

Hoolekogu koosolek toimus MEET keskkonnas. 

 
e-koosolekul osalenud/mitte osalenud hoolekogu liikmetele: 

Ees- ja perekonnanimi Märge e-kirjale vastamise kohta 

Rein Hordo puudu 

Karl Gerhard Kevvai puudu 

Kadi Koppel kohal 

Merle Pussak kohal 

Nadia Reimann puudu 

Ruttar Roht kohal 

Egle Tänav kohal 

Krestina Valdma kohal 

Jaanika Viilup kohal 

Maarja Udde kohal 

Kaspar Ulla kohal 
 

Kinnitatud päevakord (saadetud kõigile hoolekogu liikmetele e-posti teel 16.märtsil 2021)  

1. Hoolekogu sekretäri ja protokollija valimine. 

2. Hoolekogu 23.märtsi koosoleku juhataja valimine. 

3. Hoolekogu esimehe/esinaise valimine. 

4. Ardu Kooli arengukava 2021-2026 läbiarutamine ja arvamuse andmine. 

5. Distantsõppe tagasiside. 

6. 2021.a. eelarve ja investeeringutega tutvumine. 
 

 

1. Hoolekogu sekretäri ja protokollija valimine. 

Õiguslik alus: „Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 13 

lg 1, mille kohaselt hoolekogu valib enda hulgast sekretäri. 

Võttes aluseks Kose Vallavalitsuse 02.märtsi 2021 korralduse nr 127 „Ardu Kooli hoolekogu 

koosseisu kinnitamine“, valitakse hoolekogule uus sekretär ja protokollija. 

Esitati 1 kandidaat – Egle Tänav.  
Ettepanek pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 8 hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 



2. 23.märtsi 2021 hoolekogu koosoleku juhataja valimine. 

23.märtsi 2021.a. koosolek on uue koosseisuga esimene koosolek ning kokku kutsuja on Ardu 

Kooli direktor. 

Esitati 1 kandidaat – Ülle Pässa  
Ettepanek pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 8 hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

3. Hoolekogu esimehe/-naise valimine. 

Õiguslik alus: „Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 13 

lg 1, mille kohaselt hoolekogu valib enda hulgast esimehe. 

Võttes aluseks Kose Vallavalitsuse 02.märtsi 2021 korralduse nr 127 „Ardu Kooli hoolekogu 

koosseisu kinnitamine“, valitakse hoolekogule uus esimees. 

Esitati 1 kandidaat – Krestina Valdma.  
Ettepanek pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 8 hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

4. Ardu Kooli arengukava 2021-2026 läbiarutamine ja arvamuse andmine. 

Õiguslik alus: „Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 11 

lg 2 p 6, mille kohaselt hoolekogu avaldab arvamust arengukava ja selle muudatuste kohta 

enne selle kehtestamist. 

Ardu Kooli arengukava 2021-2026 eelnõu edastati kõigile hoolekoguliikmetele e-posti teel 

10.veebruaril 2021. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg 21.02.2021. 

Muudatusettepanekuid ei esitatud.  

Direktor tegi ettepaneku Ardu Kool arengukava 2021-2026 kiita heaks. 
Ettepanek pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 8 hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

5. 2021.a. eelarve ja investeeringutega tutvumine. 

Kooli direktor Ülle Pässa tutvustas hoolekogu liikmetele Ardu Kooli 2021.aasta eelarvet ning 

edasistest plaanidest remondi osas (lähiajal vahetatakse aulas aknad).  

Hoolekogu liikmed on tutvunud eelarvega. 

 

6. Turvalisest kontaktõppes ja distantsõppe tagasiside 

Direktor andis tagasisidet, kuidas on koolis korraldatud õppetöö koroonaviiruse leviku 

tingimustes.  

Täieliku distantsõpe 11.märtsist 2021 kohta on tulnud head tagasiside: 

- toimivad videotunnid tunniplaani alusel 

- õpetajate igakülgne abi 

- õpilastel ja vanematel on tunne, et neid ei ole jäetud üksi 

 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Pässa       Egle Tänav 

koosoleku juhataja       hoolekogu sekretär 

protokollija 

         


