
 
 
  
  

TARTU KESKLINNA KOOL

HOOLEKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL

  
A117 17.10.2017

  

Koosolek algas kell 18:00, lõppes kell 18:55

Koosolekut juhatas: Jaak Albert Metsoja

Protokollis: Riina Pauklin

Koosolekust võttis osa: koolidirektor Kersti Vilson, õppenõukogu esindaja Riina Pauklin, 

lapsevanemad Laas Toom, Age Sild, Indrek Kanep, Mari Kõrgesaar, Jaak Albert Metsoja, Sven 

Vind, Tiia Ristolainen ja õpilaste esindaja Raneli Reinaus.

  

 

Päevakord: 

1.        Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine

2.        Ülevaade kooli hoolekogu töökorrast

3.        Infovahetamise viisides kokkuleppimine

4.        Aastaplaani tutvustamine

1.        Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine

KUULATI

Kersti Vilson selgitas, et hoolekogu uuele koosseisule on vaja valida esimees, aseesimees ja 

protokollija. Sven Vind pakkus end hoolekogu esimeheks, Laas Toom pakkus end aseesimeheks 

ja Kersti Vilson pakkus Riina Pauklinit protokollijaks.

OTSUSTATI

Üksmeelselt valiti hoolekogu esimeheks Sven Vind, aseesimeheks Laas Toom ja protokollijaks 

Riina Pauklin

2.        Ülevaade kooli hoolekogu töökorrast ja ülesannetest

KUULATI

Jaak Albert Metsoja andis ülevaate hoolekogu eesmärkidest, toimimise korrast ja ülesannete 

iseloomust: 

Hoolekogu on ametlik ühendus, millel on teatud seadustest tulenev jõud ja mõju koolielu 

korraldamisel (erinevalt vanematekogust, mis on mitteformaalne õhinapõhine kodanikuühendus). 

Hoolekogu ei tegele personaalsete teemadega (mõne konkreetse õpilase või õpetaja küsimustega).

Hoolekogu koosolekuid toimub õppeaasta jooksul vähemalt kolm. 

Toodi näiteid seni puudutatud teemade ja lahendamist vajanud ülesannete kohta (pikapäevarühma 



Toodi näiteid seni puudutatud teemade ja lahendamist vajanud ülesannete kohta (pikapäevarühma 

korraldamine, klassikomplekti õpilaste arvu piirmäära muutmine jms.)

Direktor Kersti Vilson rääkis oma ootustest hoolekogule (koostööpartner, kuulaja, nõuandja). 

Tehti ettepanek korraldada edaspidi koosolekuid varasemal kellaajal ning leiti, et piisavalt pika 

etteteatamise korral on kõigil võimalik tulla koosolekule ka varem kui kell 18.

3.        Infovahetamise viisides kokkuleppimine

KUULATI

Sven Vind uuris, kuidas sobib hoolekogu liikmetel omavahel infot vahetada.

OTSUSTATI

Üksmeelselt otsustati, et hoolekoguliikmetevaheline infovahetus hakkab toimuma meilitsi.

4.        Hoolekogu aastaplaani tutvustamine

KUULATI

Kersti Vilson tutvustas hoolekogu tavapärast aastaplaani.

Septembris

Kooli eelarveprojekti osas arvamuse avaldamine

Dokumentide muudatuste osas arvamuse avaldamine

Kodukorra muudatuste osas arvamuse avaldamine

Oktoobris

Uue hoolekogu ametissemääramine ja hoolekogu tööga kurssi viimine.

Märtsis

Kogukonnapäeva korraldamisele kaasa aitamine.

 

Jaak Albert Metsoja Riina Pauklin

Koosoleku juhataja Protokollija


