
                  

 

Valga Põhikooli hoolekogu 2015/2016. õppeaasta tegevusaruanne 

Aeg  
(töövorm) 

Tegevused Tulemused 

24.08.2015 
(e-kiri) 

Direktori ülevaade hoolekogule kooli 
valmisolekust uueks õppeaastaks  

Saadud direktorilt ülevaade uueks õppeaastaks valmisolekust: õpilaste arv klassides; 
muudatused pedagoogilises kaadris; Vabaduse tn õppehoonest Kungla tn koolimajja 
kolimine; Kungla tn koolimajas tehtud hooldustööd; raamatute laenutamise korra 
muudatused jms. 

17.09.2015 
(elektrooniline 
koosolek, 
protokoll nr 1-
2015/2016 

Valga Põhikooli õpetajate esitamine 
konkursile „Valgamaa aasta õpetaja“ 

Otsused: 
1. Anda Valga Põhikooli poolt  seatud Valgamaa aasta õpetaja kandidaatidele Anne Rätsep, 
Anneli Lõoke, Ene Sõstar, Kersti Piir, Kristi Lee, Külli Kukk, Merle Uibo, Pille Olesk ja Urlika 
Koop positiivne hinnang ning toetada nende esitamist Valgamaa aasta õpetaja konkursile. 
2. Esitada Valga Põhikooli hoolekogu nimel Valgamaa aasta õpetaja konkursile õpetajad 
Ester Kukk ja Inna Kallas. 

28.09.2015  
(elektrooniline 
koosolek, 
protokoll  
nr 2-2015/2016 

Hinnangu andmine pikapäevarühmade 
vajaduse kohta 

Otsus:  
1. Toetada Valga Põhikoolis pikapäevarühmade avamist 2015/2016. õppeaastal järgmiselt:  
17 rühma 1.-4. kl õpilastele ja üks rühm 6.b kl õpilastele -  kokku 18 pikapäevarühma, 52 
rühmatundi 302le õpilasele. 

07.10.2015 
(lapsevanemate 
üldkoosolek) 

Ülevaade hoolekogu tegevusest 
2014/2015. õppeaastal lapsevanemate 
üldkoosolekul 

Hoolekogu esimees Kersti Lepik andis lapsevanematele ülevaate hoolekogu tegevusest 
2014/2015 õppeaastal. 

28.10.2015 
(protokoll nr 3-
2015/2016) 

 
1. Hoolekogu 2014/2015. õppeaasta 
aruande kinnitamine 
2. Hoolekogu 2015/2016. õppeaasta 
tööplaani kinnitamine 
3. Tutvumine kooli 2016. aasta eelarve 
eelnõuga  

Otsused: 
1. Kinnitada Valga Põhikooli hoolekogu 2014/2015. õa tegevusaruanne. 
 
2. Kinnitada Valga Põhikooli hoolekogu tööplaan 2015/2016. õppeaastaks. 
 
3. Võtta info eelarve eelnõu osas teadmiseks. Direktoril  palutud hoida hoolekogu eelarve 
menetluse käiguga kursis. 



4. Ülevaade kooli sisehindamise 
läbiviimise korraldamisest 
5. Tutvumine uue õppejuhiga. Ülevaade 
eelkutseõppe ja -gümnaasiumiõppe 
korraldamisest 2015/2016. õppeaastal 
6. Hoolekogule 15.10.2015 esitatud VII 
A klassi lastevanemate murekirja 
lahendamise seis 
7. Kas kooli hädaolukorra plaan töötas? 
Kokkuvõte 8.10.2015 toimunud 
vaktsineerimise tagajärgedest 
8. Õppeaasta jooksul kogutud 
terviseinfo analüüs ja ettepanekud 
9. Ujula kasutamisega seonduv (vee 
kvaliteet, vetelpääste korraldamine, 
vigastuste vältimine) 
10. Muu info ja küsimused 
1) hoolekogu liikme küsimus kooli 
üritustele pildistamisteenuse tellimise 
kohta; 
2) tutvumine I veerandi õpitulemustega; 
3) kooli kodukorra muudatuste osas 
arvamuse andmine (koolivorm). 

4. Võtta info teadmiseks. Kooli sisehindamise aruandele annab hoolekogu arvamuse pärast 
selle valmimist s.o novembrikuu lõpus või detsembrikuu alguses 2015. 
5. Tutvutud uue õppejuhi Aive Aru-Raidsaluga. Info eelkutse- ja gümnaasiumiõppe 
korraldamise kohta võetud teadmiseks. 
 
6. Info probleemi lahendamise seisust võetud teadmiseks. Otsustati, et vastuse murekirjale 
koostab ja esitab lapsevanemale hoolekogu esimees (vastus edastatud). 
 
7. Kuulati kooliarst Aasa Põdra (Põder) ülevaadet vaktsineerimise tagajärgedest. Info võeti 
teadmiseks. Edaspidiste analoogsete juhtumite korral soovitab hoolekogu korraldada 
konkreetsel ajal pressikonverentsi ning anda kõikidele meediakanalitele info korraga. 
8. Kuulati Aasa Põdra (Põder) ülevaadet. Info võetud teadmiseks. 
 
9. Info võetud teadmiseks. Veeanalüüsid vastavad normidele, õnnetusjuhtumeid õpilastega 
esinenud ei ole. Ujulasse on soetatud termotekid. Probleemiks on see, et ei ole õnnestunud 
palgata vetelpäästjat. 
 
10.  
1) direktori selgitused pildistamisteenuse tellimise kohta võetud teadmiseks. 
2) tutvuti I veerandi õpitulemustega ning päriti direktorilt aru rakendatud meetme kohta. 
Direktor tutvustas puudulike hinnete üle arvestuse pidamise uut korda ning tugikeskuse 
kaadrimuudatusi. Info võetud teadmiseks. 
3) Hoolekogu otsustas võtta kooli kodukorra muudatused teadmiseks. Hoolekogu asus 
seisukohale, et koolivormi soetamist ja kandmist ei tohi muuta kooli kodukorras 
kohustuslikuks. Hoolekogu palus selgitada, kas kooli tikitud logo on võimalik tellida ning 
missugused on selle kasutamistingimused. 

07.12.2015 
(protokoll nr nr 
4-2015/2016) 

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe 
valimine: 
2. Ülevaade kooli huvitegevuste 
võimalustest 
3. Arvamuse andmine kooli 
sisehindamise aruande kohta 
4. Arvamuse andmine kooli õppekavale; 

1. Otsustati: Hoolekogu esimehena jätkab Kersti Lepik ja aseesimehena Märt Piir. 
 
2. Võtta info huvitegevuste võimaluste kohta teadmiseks. Hoolekogu leidis, et huviringide 
võimalused on koolis heal tasemel ning kiidab õpetajaid, kes jaksavad õpilasi juhendada. 
3. Seoses sellega, et sisehindamise aruanne ei olnud veel lõplik, ei olnud võimalik arvamust 
anda. Otsustati, et arvamuse annab hoolekogu järgmisel koosolekul s.o jaanuaris 2016. 
4. Hoolekogu otsustas anda heakskiit kooli õppekava kehtestamiseks. 



5. Tutvumine I õppeveerandi 
õpitulemustega ning nende 
parandamiseks rakendatud 
meetmetega 
6. Arvamuse andmine kooli 
põhimääruse muutmisele 
7. Arvamuse andmine 2016. a kooli 
eelarve eelnõu kohta 
8. Tutvumine õpilasesinduse 
tegevustega 
9. Muu info 
 

5. Kuulati tugikeskuse juhi ülevaadet õpitulemuste parandamiseks rakendatud meetmetest. 
Info võeti teadmiseks. Hoolekogu soovib ülevaadet õpitulemustest ja rakendatud 
meetmetest jaanuaris 2016. 
 
6. Kuulati direktori ettepanekut muuta Valga Põhikooli põhimääruse § 8 sõnastust, § 10 lg 2 
sõnastust ja täiendada § 10 lõikega 3 alljärgnevalt: 

 sõnastada § 8 järgmiselt: „Kooli tegevuse eesmärk on võimaldada õpilastel 
koolikohustuse täitmist, põhihariduse omandamist ja aidata jõuda selgusele oma 
huvides ning tagada valmisolek õpingute jätkamiseks“. 

 sõnastada § 10 lg 2 järgmiselt: „(2) Koolis töötavad vajadusel õpiabi- ja koolieelikute 
rühmad ning hariduslike erivajadustega õpilaste klassid ja rühmad.“ 

 täiendada § 10 lõikega 3 järgmises sõnastuses:  
„(3) Koolis töötavad hoolekogu ettepanekul ja kooli pidaja nõusolekul pikapäevarühmad.“ 
Hoolekogu otsustas: Muudatusettepanekud on põhjendatud ning anda neile heakskiit. 
7. Võtta info kooli 2016. a eelarve kohta teadmiseks. 
8. Kuulati õpilasesinduse juhi ülevaadet. Info võeti teadmiseks. 
9.  Muud küsimused: 
Direktori ülevaade kingilaada korraldamisest.  
Küsiti selgitust Pariisi terrorirünnaku mälestusseisaku korraldamise kohta. 
Direktor teavitas kooli aastaraamatu valmimisest. 
Põgusalt käsitleti tuletõrjeõppuste läbiviimist (lapsevanema pöördumine, et õppuse ajal 
peavad lapsed väljas külmetama, kuid tegelikult oli tegemist reaalse häirega). 
Kooli arengukava koostamine. 
Kooli jõuluball. 

10.12.2015 Kooli arengukava koostamise koolitus Hoolekogu esimees osales kooli arengukava koostamise koolitusel. 

09.02.2016 
(protokoll nr 5-
2015/2016) 

1. Ülevaade II õppeveerandi 
tulemustest ja rakendatud 
tugimeetmetest 
2. Hoolekogu arvamus 
sisehindamisaruandele 
3. Kooli arengukava koostamise 
põhimõtted ja seis 
4. Ülevaade kooli 2015. aasta eelarve 

Koosolekul osales vähem kui 2/3 hoolekogu liikmetest ning seetõttu ei olnud võimalik 

otsuseid vastu võtta. 

1. Kuulati ülevaadet II õppeveerandi tulemustest ja rakendatud tugimeetmetest. 

2. Hoolekogu tutvus sisehindamisaruandega. 

3. Tutvuti kooli arengukava koostamisse põhimõtete ja seisuga. Kohalolnud rõhutasid, et 

eesmärgid peavad olema mõõdetavad. 

4. Tutvuti 2015. a eelarve täitmisega ja 2016. a eelarvega. 



täitmisest ning 2016. aasta eelarve 
5. Turvalisus koolis ja kooliteel 
6. Võimalik üleminek trimestrite 
süsteemile uuest õppeaastast 
7. Muud küsimused 

5. Arutati turvalisusega seotud probleeme (2 reaalset juhtumit, kui tuletõrjesüsteem on 

hakanud tööle; liiklus kooli ümbruses hommikuti jms).  

6. Kaaluti trimestrite üleminekuga kaasnevaid plusse ja miinuseid. Arvamuse andmine 

pannakse hoolekogu elektroonilise koosoleku päevakorda. Saadi infot plaani kohta võtta 

uuest õppeaastast  eKooli asemel kasutusele Stuudium. 

7. Arutati eesseisvaid tegevusi. 

16.02-
25.02.2016 
elektrooniline 
koosolek 
(protokoll nr 6-
2015/2016) 

1. Ülevaade II õppeveerandi 
tulemustest ja rakendatud 
tugimeetmetest 
2. Hoolekogu arvamus 
sisehindamisaruandele 
3. Kooli arengukava koostamise 
põhimõtted ja seis 
4. Ülevaade kooli 2015. aasta eelarve 
täitmisest ning 2016. aasta eelarve 
5. Turvalisus koolis ja kooliteel 
6. Arvamuse andmine seniselt 
õppeveerandite süsteemilt trimestrite 
süsteemile ülemineku kohta 
 

Hoolekogu otsustas: 
1. Võtta II õppeveerandi tulemused teadmiseks. 
2. Valga Põhikooli sisehindamisaruanne on koostatud objektiivselt, erinevaid osapooli 
arvestavalt ning annab põhjaliku sisendi kooli arengukava koostamiseks.   
3. Võtta kooli arengukava koostamise põhimõtted teadmiseks. Juhtkonnal hoida hoolekogu 
arengukava koostamisega kursis ning esitada valminud arengukava arvamuse andmiseks. 
4. Võtta 2015. aasta eelarve täitmine ja 2016. aasta eelarve teadmiseks. 
5. Võtta info turvalisuse kohta koolis/kooliteel teadmiseks. Hoolekogu on seisukohal, et 
lapsevanemad peavad ka ise mõtlema rohkem sellele, et nende lapsed jõuaksid kooli 
ohutult.  Hoolekogu püüab kaasa lüüa lapsevanematele mõeldud teavitustegevustes. 
6. Hoolekogu toetab üleminekut seniselt õppeveerandite süsteemilt trimestrite süsteemile, 
kuna võrdse pikkusega trimestrid hajutavad nii õpilaste õppekoormust kui ka õpetajatel 
nende hindamist. 

07.04.2016 
(protokoll nr 7-
2015/2016) 

1. Priimetsa kooli renoveerimisega 
seonduv 
2. III veerandi õppetöö kokkuvõte 
3. Valga maavalitsuse poolt läbi viidud 
haldusjärelevalve tulemused 
4. Valga Põhikooli põhimääruse 
muudatuste läbivaatamine 
 

Koosolekul osalesid linnapea Kalev Härk, aselinnapea Lauri Drubinš ning haridus- ja 
kultuuriameti juhataja Anneli Rants. 
1. Kuulati aselinnapea Lauri Drubinši ettekannet „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 
2014-2020 Valga Priimetsa Kool“. Aselinnapea tutvustas hoolekogule linnavalitsuse plaane 
seoses Priimetsa kooliga, milleks on kaks võimalust: esimesel juhul toodaks kool Vabaduse 
tn 13 koolimajja ning teisel juhul rekonstrueeritaks Priimetsa kooli hoone Kuperjanovi tn-l. 
Kungla tn koolimaja ruumipuudus lahendatakse moodulklasside ehitamisega. 
 
Hoolekogu otsustas: Valga Põhikooli hoolekogu ei oma vastuväiteid Valga Linnavalitsuse 
plaanile tuua Priimetsa kool Vabaduse tn 13 koolimajja, tingimusel, et Valga Põhikooli 
õppehoone viiakse vastavusse tervisekaitse ja -ohutuse nõuetega 1. septembriks 2016.  
Lisaks kooli ruumipuudusele tuleb linnavalitsusel lahendada esimesel võimalusel ka 



inventari, tehnilise varustatuse, toitlustamise korraldamise jms kitsaskohad.  
2. Arutati III õppeveerandi õpitulemusi. Info võeti teadmiseks. 
3. Järelevalve tulemused võeti teadmiseks. 
4. Põhimäärusesse lisatakse kooli juhtkond, laiendatud juhtkond, tugikeskus, kooli 
ainevaldkondade töörühmad, kooli töökeskkonna nõukogu. Hoolekogu otsustas: Valga 
Põhikooli põhimääruse muudatused on põhjendatud ning anda põhimäärusele kooskõlastus 
juhul, kui selle §30 viiakse kooskõlla PGS-iga (hoolekogu ülesanded). 
5. Muud küsimused 
Arutati nominentide esitamist üleriigilisele konkursile „Eestimaa õpib ja tänab“. Lepiti kokku: 
Hoolekogu annab oma arvamuse kooli poolt esitatavate kandidaatide kohta. 
Hoolekogu esimees informeeris hoolekogu liikmeid sellest, et hoolekogu esindus tutvus 
olukorraga kooli sööklas 5.04.2016. Veenduti, et toiduvalik oli rikkalik, ruumid ja nõud 
puhtad. Toitlustamine kulges rahulikult ja sujuvalt. 
 

13.04-
14.04.2016  
elektrooniline 
koosolek 
(protokoll nr 8-
2015/2016) 

Toetuse avaldamine kooli poolt 
üleriigilisele konkursile „Eestimaa õpib 
ja tänab“ (aasta õpetaja gala) kooli 
poolt esitatavatele nominentidele.   
 

Otsustati toetada kooli poolt tunnustamiseks esitatavaid nominente. 

19.05.2016 
(protokoll nr 9-
2015/2016) 
 

1. Direktori ülevaade uue õppeaasta 

koolikorralduslikest muudatustest  

2. Kooli arengukava tutvustamine  

3. Hoolekogu esindaja nimetamine 

pedagoogilise personali 

konkursikomisjoni 

4. Direktori ülevaade õpetajate seas läbi 

viidud rahulolu-uuringu tulemustest 

(esmased järeldused) 

5. Hoolekogu küsimused direktorile 

 

Hoolekogu ettepanek: rakendada alates 2016/2017. õa ringitunde I-IV klassi õpilastele kell 

8.00-8.25. Teistel klassidel kooli alguse kellaaega (kell 8.00) mitte muuta. Arutada 

pedagoogiliste vestlusringide korraldamine õpetajatega läbi ning leppida kokku sobivaim aeg 

nende läbiviimiseks.  

Hoolekogu peamised argumendid:  

1) ei ole analüüsitud, kuidas saavad ühistranspordiga kooli käivad õpilased kooli ja tagasi 

koju. Kella 8.00-ks kooli tulevad õpilased peavad ootama kooli algust; 

2) tekib vajadus korraldada ümber väljaspool kooli toimuva huvitegevuse ajagraafik; 

3) õpilase päev (kool + huvitegevus) lõpeb pool tundi hiljem; 

4) ajavahemik kell 08.00-08.25 on liiga lühike selleks, et viia läbi tõhusaid 

konsultatsioonitunde või võtta õpilasi järele vastama (õpilased jõuavad kooli erinevatel 



aegadel, räägivad, jooksevad, aineõpetaja ei saa klassis süvenenult teha oma tööd);  

5) pedagoogiliste vestlusringide jaoks on 25 min liiga lühike aeg selleks, et jõuda teemasid 

sisuliselt läbi arutada; 

6) lapsevanem peab tagama, et laps jõuab kooli. Kui laps jääb pärast vanema lahkumist koju 

võib tekkida kiusatus kooli mitte minna. 

 

2. Tutvuti arengukava eelnõuga. Eelnõu võeti teadmiseks. Hoolekogu liikmetel palutud saata 

oma ettepanekud kirjalikult. Arengukavale on plaanis anda hinnang juunis 2016.  

3. Hoolekogu otsustas: Valga Põhikooli hoolekogu esindab pedagoogilise personali 

konkursside komisjonis hoolekogu esimees Kersti Lepik, kelle äraolekul on asendusliikmeks 

Kaidi Loos. 

4. Saadi direktorilt ülevaade rahulolu-uuringu esmastest tulemustest. Info võeti teadmiseks. 

5. Direktor vastas esitatud küsimustele. 

 

07.06.2016 
(protokoll nr 
10-2015/2016) 

1. Nõusoleku andmise otsustamine 
klasside täitumise suurendamiseks üle 
seaduses ettenähtud piirnormi 
2. Õppeaasta õpitulemuste kokkuvõte 
3. Linnapea ülevaade hariduselu 
ümberkorraldustest Valgas 
 

Seoses sellega, et maikuus otsustas linnavolikogu muuta alates 1.09.2019 Priimetsa kooli 
asukohta ja tuua kool Vabaduse tn  13 majja, osalesid koosolekul linnapea Kalev Härk, Valga 
linna haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants. 
1. Hoolekogu otsustas jätta direktori taotluse osas klasside piirmäära suurendamiseks 
seisukoht andmata. Otsustada nõusoleku andmine pärast linnapea informatsiooni 
ärakuulamist. 
2. Kuulati õppejuht Tiiu Püssi ülevaadet õpitulemustest ning tugikeskuse juhi ülevaadet 
rakendatud meetmetest. 
3. Kuulati linnapea ülevaadet hariduselu ümberkorraldustest seoses linnavolikogu otsusega 
muuta alates 1.09.2019 Priimetsa kooli asukohta ja tuua kool Vabaduse tn 13 koolimajja. 
Linnapea tegi põhikoolile ettepaneku võtta Vabaduse tn 13 koolimaja üheks õppeaastaks 
kasutusele ning pakkus välja võimaluse tutvuda koolimaja seisukorraga. 
Hoolekogu otsustas: 
Hoolekogu tutvub koos juhtkonna ja õpetajatega Vabaduse tn koolimaja olukorraga 9. juunil 
kell 16.00. Pärast seda antakse arvamus võimaliku Vabaduse tn koolimajja kolimise kohta 
ning võetakse vastu otsus klassides õpilaste piirarvu suurendamise taotluse osas . 

9.06.2016 1. Tutvumine Vabaduse tn 13 koolimaja Vastavalt 07.06.2016 hoolekogu koosolekul kokkulepitule algas koosolek ringkäiguga 



(protokoll nr 
11-2015/2016) 

seisukorraga 
2. Vabaduse tn 13 koolimaja 
kasutuselevõtmine üheks õppeaastaks 
3. Nõusoleku andmise otsustamine 
klasside täitumise suurendamiseks üle 
seaduses ettenähtud piirnormi 
 

koolimajas, mille käigus tutvuti maja seisukorraga. Pärast majaga tutvumist 
kuulati aselinnapea Lauri Drubinši ettekannet planeeritavatest muudatustest. 
 
Hoolekogu, võttes arvesse Kungla tn 16 ruumipuudust ning kogu kooli ühes majas töötamise 
puhul selle mittevastavust tervisekaitse ja -ohutusnõuetele, otsustas: 
Anda nõusolek võtta 2016/2017. õppeaastal  1.-2. klasside õppetööks kasutusele Vabaduse 
tn 13 koolimaja. Toetada kooli linnavalitsuselt vajaliku inventari (interaktiivsed tahvlid, 
digiklaver jms) taotlemisel.   
3. Kuulati direktori ja tugikeskuse juhi argumente seoses vajadusega suurendada õpilaste 
arvu klassides. 
Hoolekogu otsustas:  
1. Anda nõusolek suurendada erandjuhul õpilaste piirarvu üle põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduse § 26 lg 1 ette nähtud piirnormi ehk üle 24 õpilase klassis järgmiselt: 
1.a ja 1.b klassides kuni 25 õpilast klassis 2016/2017. õppeaastaks. Eelnimetatud klassidesse 
tohib õpilasi juurde võtta üksnes juhul, kui lahkujate arvelt langeb õpilaste arv alla 
seadusega ette nähtud piirnormi. 
2. Anda nõusolek suurendada erandjuhul õpilaste piirarvu üle põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 26 lg 1 ette nähtud piirnormi ehk üle 24 õpilase klassis järgmiselt: 

2.a kuni 27 õpilast klassis ja 2.b kuni 26 õpilast klassis 2016/2017. õppeaastaks. 

Eelnimetatud klassidesse tohib õpilasi juurde võtta üksnes juhul, kui lahkujate arvelt langeb 

õpilaste arv alla seadusega ette nähtud piirnormi. 

3. Anda nõusolek suurendada erandjuhul õpilaste piirarvu üle põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 26 lg 1 ette nähtud piirnormi ehk üle 24 õpilase klassis järgmiselt: 

9.a kuni 25 õpilast klassis ja 9.c kuni 25 õpilast klassis. Eelnimetatud klassidesse tohib õpilasi 

juurde võtta üksnes juhul, kui lahkujate arvelt langeb õpilaste arv alla seadusega ette nähtud 

piirnormi. 

Juuni 2016 Osalemine pedagoogilise kaadri 
konkursikomisjoni koosolekutel 

Konkursikomisjoni töös osalesid hoolekogu esimees Kersti Lepik ja hoolekogu liige Kaidi Loos 

23.08.2016 1. Koolikorralduslikud muudatused 

2016/2017. õppeaastal 

 

1. Hoolekogu otsustas: Hoolekogu esimees ja direktor koostavad koos pressiteate, milles 
tuuakse konkreetselt välja, et kool algab kõikidele klassidele kell 8.00 ning et hoolekogu ei 
ole kooli alguse kellaja muudatusele oma heakskiitu andnud. Pressiteade läheb välja 
linnavalitsuse kaudu. 



2. Valmisolek uueks õppeaastaks 

 

 

2. Kuulati direktori ülevaadet õppeaastaks valmisoleku kohta (Vabaduse tn maja seisukord ja 
tehniline varustatus; õpetajate kaadri komplekteeritus; psühholoogi teenuse tagamine; 
toitlustamise kellaajad; õpilaste arv klassides, õpilaspiletid). Info võeti teadmiseks. 
 

 

Väljavõtte koostas: Kersti Lepik 


