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Hoolekogu 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt on hoolekogu alaliselt
tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli
pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate
organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel,
planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate
tingimuste loomine. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord
kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

Valga linna üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja
töökord on kehtestatud Valga LV 15. märtsi 2011 määrusega nr 4
(muudetud 16. septembri 2015 määrusega nr 6).



Hoolekogu ülesanded

Annab arvamuse, hinnangu või nõusoleku alljärgnevates  küsimustes:

põhimäärus;

arengukava;

õppekava;

vastuvõtutingimused ja -kord;

eelarve, palgakorraldus; 

huvitegevus; pikapäevarühmad;

sisehindamise kord;

täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli 
pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.



Hoolekogu koosseis 2015/2016. õppeaastal

Esimees: Kersti Lepik (lapsevanemate esindaja; esimees alates  12.11.2014)

Aseesimees: Märt Piir (kooli toetava organisatsiooni esindaja; aseesimees  alates 12.11.2014)

Lapsevanemad: 

Kaidi Kuus, Kaidi Loos, Maarja Pundonen, Kaie Määrits, Ülle Vilo, Albert Rüütel, 

Raivo Laine, Tarmo Post

Vilistlaste esindaja: Annemarie Gerassimov

Õpetajate esindajad: Jane Koemets, Eve-Mall Kirt

Õpilasomavalitsuse esindaja: Merili Treufeldt

Valga Linnavolikogu esindaja:  Jüri Teder



Hoolekogu tegevus 2015/2016. õppeaastal 
(1/3)

 Toimus 12 töökoosolekut, neist neli elektroonilist.

 Peeti oluliseks ja avaldati toetust nii Valgamaa aasta õpetaja kui ka üle-
eestilisele konkursile „Eestimaa õpib ja tänab“ esitatud nominentidele.

Toetati pikapäevarühmade avamist 2015/2016. õppeaastal (kokku 18 
pikapäevarühma 302le õpilasele).

 Tutvuti kooli 2015. a eelarve täitmisega ning 2016. a eelarvega.

 Kohtuti kooliarst Aasa Põdraga ning saadi ülevaade õppeaasta jooksul 
kogutud terviseinfost. Arutleti hädaolukorra plaani toimimise üle (nn 
vaktsineerimise juhtum). Ujula kasutamisega seonduv – vee kvaliteet, 
õnnetuste vältimine jms.



Hoolekogu tegevus 2015/2016. õppeaastal 
(2/3)

 Pärast iga õppeveerandit saadi ülevaade õpitulemustest ning rakendatud 
tugimeetmetest.

 Arutati kooli kodukorra muutmist sh koolivormiga seonduvat. 

 Saadi ülevaade huvitegevusest koolis.

 Töötati läbi ja anti heakskiit uuele õppekavale.

 Kiideti heaks kooli põhimääruse muudatusettepanekud.

 Kiideti heaks kooli sisehindamise aruanne.

 Arutati turvalisusega seotud küsimusi (evakueerumine koolimajast, liiklus 
kooli ümbruses jms).

 Ei kiidetud heaks kooli alguse kellaaja muutmist (2016/2017. õppeaastast).



Hoolekogu tegevus 2015/2016. õppeaastal 
(3/3)

 Arutasime trimestritepõhisele hindamisele üleminekut, Stuudiumi kasutuselevõtmist ning 
tasemeõppe rakendamist matemaatikas 6.-8. klasside õpilastele.

 Arutlesime kooli uue arengukava üle.

 Kohtusime kolmel korral linnavalitsuse esindusega. Saime ülevaate põhikoolivõrgu korrastamise 
plaanidest (Priimetsa kooli asukohaga seonduv ning selle mõju Valga Põhikoolile). 

 Tutvusime Vabaduse tn 13 koolimaja seisukorraga ja andsime nõusoleku paigutada I-II klassid 
2015/2016. õppeaastal sellesse majja.

 Hoolekogu esindus tutvus toitlustamise korraldamisega kooli sööklas.

 Andsime nõusoleku suurendada erandjuhul õpilaste piirarvu üle põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduse § 26 lg 1 ette nähtud piirnormi ehk üle 24 õpilase klassis 2016/2017. 
õppeaastal järgmiselt: 

1.a ja 1.b - kuni 25 õpilast klassis, 2.a kuni 27 õpilast klassis ja 2.b kuni 26 õpilast ning 9.a kuni 25 
õpilast klassis ja 9.c kuni 25 õpilast klassis.



Käesoleva õppeaasta plaanid

22.09.2016 - pikapäevarühmad, kooli arengukava, õppekava muutmine, Valgamaa aasta õpetaja 
konkurss, hoolekogu tegevusaruande kinnitamine, muud küsimused.

Jaanuar 2017 - kohtumine linnavalitsuse esindajatega Kungla tn koolihoone laiendamise teemal.

Märts 2017 - kooli kodukorra ning tunnustus- ja motivatsioonisüsteemi uuendamine. 

Juuni 2017 – kokkuvõte õppeaastast.

Teised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

Hoolekogu koosolekute toimumisest informeeritakse  kooli veebilehel asuva kalendri kaudu.

Koosolekute kokkuvõtted on avaldatud kooli veebilehel. 

Hoolekogu kontakt: hoolekogu@valgapk.edu.ee

mailto:hoolekogu@valgapk.edu.ee


Tänan kuulamast!


