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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 koosseis 

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 ülesanded (1/2)

 põhimäärus (annab arvamuse)

 arengukava (osaleb selle ettevalmistamisel ja annab arvamuse)

 õppekava (annab arvamuse)

sh lõimitud aine- ja keeleõppe kasutamiseks, kutseõppe läbiviimiseks ja piirkondliku eripära või kooli 
omapära arvestamiseks PGS-is sätestatud  õppeainete nimistu muutmine (annab nõusoleku)

 kooli vastuvõtmise tingimused ja kord (annab arvamuse)

 eelarve, palgakorralduse põhimõtted (annab arvamuse)

 huvitegevus, pikapäevarühmad (annab hinnangu nende vajaduse ja töökorralduse kohta). Hoolekogu 
ettepanekul on kool koostöös kooli pidajaga kohustatud korraldama pikapäevarühma moodustamise

 sisehindamise kord (annab arvamuse)

 valdkonna ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmine (annab nõusoleku)



Hoolekogu ülesanded (2/2)
 õpilaste arvu suurendamine klassis üle seadusega ette nähtud piirnormi  (annab nõusoleku)

 õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute 
ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord (kehtestab)

 direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord (annab arvamuse)

 arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord (annab arvamuse)

 kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine (annab arvamuse)

 põhikoolis või selle üksikutes klassides õppekeele muutmine (hoolekogu ettepanek, KOV otsus)

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



Hoolekogu tegevus 2016/2017. õppeaastal 
 Toimus 7 töökoosolekut (22.09.2016, 23.11.2016, 1.12.2016, 14.02.2017, 11.04.2017, 
19.06.2017, 29.08.2017).  Mõned näited käsitletud teemadest:

 anti arvamus kooli arengukava eelnõu kohta;

 anti arvamus õppekava ning kooli kodukorra muudatusettepanekute kohta;

 põhjalikumalt käsitleti turvalisust koolis; tehti ettepanek turvatöötaja palkamiseks 
turvaettevõttest;

 arutati tasemeõppe rakendamist matemaatikas ja pedagoogiliste vestlusringide läbiviimist 
ning edasisi plaane seoses tasemeõppega;

 kohtuti LV esindajatega - arutati kooli ruumiprogrammi,  põhjendati turvatöötaja palkamise 
vajadust;

 saadi ülevaade õpitulemustest ning tugikeskuse tegevusest. Toimusid kohtumised ja 
arutelud hindamise teemal;

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



Koostöö
Õpilasel ja vanemal on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja 
kohustuste kohta. 

Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate 
vaidlusküsimuste korral.

Direktor on vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel kohustatud kutsuma kokku 
selle klassi õpilaste vanemate koosoleku.



2017/2018. õppeaasta

On toimunud üks hoolekogu koosolek (9.10.2017) – anti hinnang pikapäevarühmade 
vajaduse kohta ning tehti direktorile ettepanek moodustada need 2017/2018. 
õppeaastal vastavalt tema poolt esitatud taotlusele – kokku 19 pikapäevarühma 294-le 
õpilasele kokku 67 tundi nädalas.

Käesoleva õppeaasta tööplaani koostab hoolekogu uus koosseis.

Hoolekogu kontakt: hoolekogu@valgapk.edu.ee

mailto:hoolekogu@valgapk.edu.ee


Tänan kuulamast!


