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(11) Hoolekogu:

1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma 

arvamuse;

2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;

3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta 

käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;

4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;

5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;

6) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;

7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;

8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal 

töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;

9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra 

kohta;

10) annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta;

11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;

12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;

13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;

14) annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta;

15) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse 

kohta;

16) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;

17) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning 

teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.



Valga Linnavalitsuse määrus 

15. märts 2011 nr 4 

 Valga linna üldhariduskoolide hoolekogudele sätestab: 

Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud 

ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga 

seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.   

 § 13. (2) Kooli hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta

kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.



Kooli hoolekogu tegevus 2013/2014. 

õppeaastal

 Valga Põhikooli hoolekogu viis läbi 9 tava 

koosolekut ja 2 elektroonilist koosolekut, mis

on kõik protokollitud ja huvi korral

kättesaadavad Valga Põhikoolis. 

 Valga Põhikooli hoolekogu kolme viimase 

koosoleku kokkuvõte arutatud teemadest ja 

vastu võetud otsustest on kättesaadav ka kooli 

kodulehel.



19.september 2013

 Koosoleku päevakorras oli muude punktide seas
õpilaste tervis ja ohutus uues põhikoolis 
ja tervisekaitsenõuded. 

 Hoolekogu asus seisukohale, et otstarbekas on 
paigaldada Kungla tn 16 territooriumile õueala 
tähistav liiklusmärk. 

 Hoolekogu tegi ettepaneku kutsuda Valga Põhikooli 
Terviseamet, et tuvastada võimalikud puudused 
Vabaduse tn koolimajas.



7. oktoobril 2013

 Erakorralise koosoleku päevakorras oli direktor 

Tarmo Posti ettepanek suurendada erandjuhul 6.d 

klassis 2013/2014 õppeaastal õpilaste arvu üle 

piirnormi PGS § 26 lg 1 alusel.

 Hoolekogu otsustas: Anda koolile erandkorras luba 

6.d klassi õpilaste arvu suurendamiseks üheks aastaks 

ühe õpilase võrra tingimusel, kui õpilase elukoht on 

rahvastikuregistri kohaselt Valga linnas. 

 Hoolekogu teeb direktorile ettepaneku esitada 

hoolekogule ülevaade õpilaste arvust klasside kaupa 



27. novembril 2013

 Erakorralise koosoleku päevakorras oli nõusoleku 

andmine suurendada 6.b klassi õpilaste arvu ühe 

õpilase võrra, millega jääb õpilaste arvuks klassis 25.

 Hoolekogu ei saanud nõusolekut anda, sest  kooli 

juhtkond ei olnud ühisele otsusele jõudnud. 

Hoolekogu oli valmis uuesti kokku tulema. 



19. detsember 2013

 Erakorralise koosoleku päevakorras oli Valga Põhikooli direktor 
Tarmo Posti ettepanekud hoolekogule kinnitamiseks
Hoolekogu otsustas: anda nõusolek suurendada õpilaste arvu üle 
PGSis seatud piirnormi 1.A (kokku 25 õpilast),  6.A (kokku 26 
õpilast) ja 6.C (kokku 26 õpilast) klassides.

 Hoolekogu liikmed nõustusid,et riskianalüüsi andmete põhjal 
ilmnenud vajalike tööde teostamiseks kaasab Valga Linnavalitsus 
eksperdid, et remontida koheselt kulunud ja katkised trepiastmed 
Vabaduse tn koolimajas.

 Hoolekogu avaldas arvamust õpilaste toitlustamise üle Valga 
Põhikoolis. On väga tähtis, et õpilasel oleks söömiseks piisavalt 
aega, keegi ei trügiks ega rüseleks, siis on  lapsel hea meel minna 
järgmisesse tundi. 



26. veebruar 2014

 Koosoleku päevakorras oli muude punktide seas kooli 

juhtkonna poolt veebruaris-märtsis läbiviidavad tunnivaatlused 

ja rahuloluküsitluse koostamine lastevanemate ja kooli koostöö 

kohta ning videojälgimise kasutamise kord.

 Hoolekogu otsustas teha Valga Linnavalitsusele ettepaneku 

soetada Vabaduse tn koolimajja videojälgimisseadmed

 Järgmiseks koosolekuks koostab iga hoolekogu liige 3 küsimust, 

mille alusel tehakse valik rahuloluküsimustikku.



23. aprill 2014

Koosoleku päevakorras oli 

1.Valga Põhikooli 2014. aasta eelarve

2.Valga Põhikooli õpilaste ja lastevanemate seas rahuloluküsitluse 

läbiviimiseks ettepanekute ja arvamuste ülevaatamine. 

3.Õpilaste tervis ja ohutus. Tervisekaitsenõuded. Toitlustamine

4. Muud küsimused 

Tarmo Post: Me tahame teha hoolekogule ettepaneku muuta 

sisekorraeeskirja ja koolis nutiseadmed ära keelata. See on 

absoluutne sõltuvus. Me tahaks ka vahetundide ajal keelata 

nende kasutamise. Nad ei tule vahetunnist ära, kui mäng jääb 

pooleli või on FB-s edasi.



11. juuni 2014
Koosoleku päevakorras oli Valga Põhikoolis läbi viidud küsitluste tagasiside

 - Valga Põhikooli rahuloluküsimustik 7.- 9. klasside õpilastele

 - Lapsevanemate rahuloluküsitlus

 - Valga Põhikooli juhtkonna tagasiside

Kuulati direktor Tarmo Posti ülevaadet läbi viidud küsitluste tulemuste kohta. Kuna 

õpilaste ning lapsevanemate küsitlused on äsja lõppenud, siis ei olnud koosoleku

toimumise ajaks nende tulemusi veel põhjalikult analüüsitud, mistõttu ei olnud

võimalik ka põhjapanevaid järeldusi teha. Õpetajate seas läbi viidud küsitluse osas

on juhtkond õpetajatele tagasiside andnud.

 Eeltoodust tulenevalt asus hoolekogu seisukohale, et teema arutamist

jätkatakse .

Arutati probleemi, mille kohaselt kasutavad õpilased tundides personaalseid

nutiseadmeid, mistõttu on õppetöö sageli häiritud. Direktori sõnul näeb ta antud

tegevuse probleemina sügavat sõltuvust, sest õpilased ei suuda vahetunnist tundi

tulles n.ö ennast välja lülitada ja õppimisele keskenduda.

 Hoolekogu asus seisukohale, et tegemist on tõsise probleemiga, kuid

paljuski sõltub see ka õpetajate enesekehtestamise oskusest. Kooli 

sisekorra eeskirjad keelavad taoliste seadmete isiklikuks otstarbeks

kasutamise tundides. Otsust antud küsimuse osas hoolekogu poolt vastu ei 

võetud.



Elektroonilised koosolekud

 Protokollid 01. juuli 2014

 Protokollid 23. juuli 2014



24. september 2014

 Koosoleku päevakorras oli Valga Põhikooli direktor Hannely

Luik-Stogovi ülevaade kooli kodukorrast, mainest ja 

turvalisusest

 Õpetaja Ester Kukk avaldas muret seoses sellega, et õpilased

kasutavad nii vahetundide kui ka tundide ajal nutiseadmeid, 

mistõttu ei suuda õppetööle keskenduda.

 Hoolekogu on antud küsimust arutanud 11.06.2014 toimunud

koosolekul ja asunud seisukohale, et kuna kooli kodukorra

kohaselt on tundide ajal nutiseadmete isiklikuks otstarbeks

kasutamine keelatud, siis tuleb seda korda ka järgida. Kooli 

kodukord on kõigile täitmiseks. 

 Hoolekogu leidis, et kuna tegemist on tõsise sõltuvusega, siis 

on vajalik teha teavitustööd nii õpilaste kui ka nende

vanemate seas. Arutluse all oli erinevate teavituskampaaniate

korraldamise võimalus, näiteks „Mobiilivaba päev“ vms.



Valga Põhikooli kodukord

Kinnitatud 17.04.2013 dir kk nr 1-

6/279

2. Käitumine

 Õpilane austab kõigi õpilaste õigust õppida ja 
õpetaja kohustust õpetada.

 Õpetaja alustab ja lõpetab tunni. Õpilased tõusevad
tervituseks püsti.

 Õpilane on igas olukorras viisakas ja käitub
üldtunnustatud käitumisreeglite kohaselt.

 Elektrooniliste seadmete kasutamine on tunni ajal
keelatud, välja arvatud tundi läbiviiva õpetaja loal.

 Korduvate rikkumiste korral on õpetajal õigus
eemaldada õpilane konkreetsest ainetunnist. 



hoolekogu@valgapk.edu.ee

 Lastevanematel on võimalik saata kirju, 

küsimusi ja ettepanekuid e-posti aadressile

 Lapsevanem olla on suur ÕNN, aga samal ajal 

ka vastutust ja tähelepanu nõudev kohustus. 

Olgem siis aktiivsed kaasa mõtlema, oma 

muresid ja rõõme hoolekoguga jagama ja ikka 

selleks et meie lastel hästi läheks ja maailm 

meie ümber oleks turvalisem.



Hoolekogu koosseis

 Esimees: Ruth Jürgens

 Hoolekogu aseesimees: Kaie Määrits

Kersti Lepik

 Õpetajate esindaja: Jane Koemets

Eve-Mall Kirt

 Õpilasomavalitsuse esindaja: Karel Simson

Lapsevanemad: Kaidi Kuus

Kaidi Loos

Maarja Pundonen

Inge Heero

Ülle Vilo

Aarne Koskelainen

Raivo Laine

 Vilistlaste esindaja: Annemarie Gerassimov

 Kooli toetava organisatsìooni esindaja: Märt Piir

 Valga Linnavolikogu esindaja: Jüri Teder


