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Valga Põhikooli hoolekogu 2016/2017. õppeaasta tegevusaruanne 

 

Aeg  
(töövorm) 

Päevakord Otsused/seisukohad 

22.09.2016 
koosolek 
(protokoll nr 1-
2016/2017) 

1. Pikapäevarühmade avamise vajadus 
2016/2017. õppeaastal. 
 
 
 
 
2. Arvamuse andmine kooli arengukavale. 
3. Arvamuse andmine õppekava 
muudatusettepanekute kohta. 
4. Arvamuse andmine konkursile 
„Valgamaa aasta õpetaja“ esitatavate 
nominentide kohta. 
5. Hoolekogu 2015/2016. õppeaasta 
tegevusaruande kinnitamine. 
 
 
 
 

1. Hoolekogu otsustas: 
Toetada pikapäevarühmade avamist 2016/2017. õppeaastal järgmiselt: 
kokku 16 pikapäevarühma 249-le õpilasele (1.a – 22 õpilast, 1.b – 16 õpilast, 1.d – 19 õpilast, 
1.e – 6 õpilast, 2.a – 25 õpilast, 2.b – 18 õpilast, 2.c – 13 õpilast, 2.d – 13 õpilast, 3.b – 17 
õpilast, 3.c – 8 õpilast, 3.d – 18 õpilast, 3.e/5.e – 4 õpilast, 4.a – 19 õpilast, 4.b – 21 õpilast, 
4.c – 13 õpilast, 4.d – 17 õpilast). 
2. Hoolekogu otsustas: Kiita heaks Valga Põhikooli arengukava aastateks 2016-2020. 
 
3. Hoolekogu otsustas: Õppekava muutmine on põhjendatud ja anda muudatustele 
heakskiit. 
4. Hoolekogu otsustas: Valga Põhikooli hoolekogu toetab kooli poolt Valgamaa aasta 
õpetaja konkursile esitatavaid nominente. 
 
5. Hoolekogu otsustas: 
5.1. Kinnitada Valga Põhikooli hoolekogu 2015/2016. õppeaasta tegevusaruanne, 
tutvustada seda lapsevanemate üldkoosolekul ning esitada Valga Linnavalitsusele. 
5.2. Uue õppeaasta esialgseks tööplaaniks on: 

 töökoosolek 22.09.2016, töökoosolek jaanuaris 2017 (kohtumine linnavalitsuse 



 
 
 
 
 
6. Muud küsimused. 
 

esindajatega Kungla tn koolihoone laiendamise ehk moodulite teemal; 

 sisehindamise aruandega tutvumine, kooli kodukorra ning tunnustus- ja 
motivatsioonisüsteemi uuendamine märtsis/aprillis 2017; 

 õppeaasta kokkuvõte juunis 2017. 
Teised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. 
6.1.Toitlustamine – teavitada üldkoosolekul lapsevanemaid, et lapse toiduallergia korral 
tuleb info edastada klassijuhatajale, et kool saaks korraldada vastava toitlustamise. 
6.2. Lepiti kokku, et direktor korraldab töö nii, et pärast sügisest koolivaheaega ei pea 5. 
klassi lapsed minema Kungla tn koolimajast Vabaduse tn majja ajaloo tundi. 
6.3. Vabaduse tn koolimaja välisuks on korda tehtud ja lastele lihtsam avada. Trepiastmetele 
on tellitud uued kummiäärised ning need saabuvad 28.09, pärast mida saab trepp korda. 
6.4. Lepiti kokku, et direktor paneb kokku vajaliku tehnika (arvutid) jm inventari nimekirja 
linnavalitsuse jaoks, millele hoolekogu lisab omalt poolt toetuskirja. 
6.5. Saadi direktorilt info, et plastikust õpilaspiletite valmistamine lükkub järgmisesse 
õppeaastasse. 
6.6. Õpilaste arengu jälgimiseks hakkavad peagi toimuma pedagoogilised vestlusringid, enne 
seda saavad õpetajad detailsed juhised. 
6.7. Litsentseeritud treener hakkab kord nädalas viima läbi ujumise algõpetust. Hoolekogu 
rõhutas vajadust korraldada ujumistreeninguid ka edasijõudnutele. 
 

22.11.2016 
koosolek 
(protokoll nr 2-
2016/2017) 

1. Arvamuse andmine kooli arengukava  
eelnõu muudatustele. 

 
2. Tutvumine ja arvamuse avaldamine 
kooli poolt Valga Linnavalitsusele esitatava 
taotlusega sotsiaalpedagoogi liikumisest 
Valga Põhikooli alluvusse, mitte 
sotsiaalabiameti alluvusse. 
3. Turvalisus koolis. 
 
 
4. Käesolevast õppeaastast rakendunud 
koolikorralduslike muudatuste senine 

1. Valga Linnavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni poolt kooli arengukava osas antud 
muudatusettepanekud on asjakohased ning anda neile hoolekogu poolne heakskiit. 
Hoolekogu toetab kooli lisarahastuse taotlust ning on valmis tegema linnavalitsusele 
toetuskirja. 
2. Direktori taotlus on põhjendatud. Hoolekogu toetab ning teeb ettepaneku taotleda 
täiendavalt veel ühe sotsiaalpedagoogi töötamist Valga Põhikooli otsealluvuses, kuna see 
tagab teenuse parema kättesaadavuse koolis. 
 
3. Kuulati direktori ülevaadet turvalisusest koolis ning tutvuti linnavalitsusele esitatud 
taotlusega, millega kool soovib lisavahendeid mehitatud valve rakendamiseks.  Hoolekogu 
toetab vastava ettevalmistusega turvatöötaja palkamist turvafirmast. 
4. Saadi ülevaade tasemeõppe rakendamisest matemaatikas, pedagoogiliste vestlusringide 
läbiviimisest ning Stuudiumi kasutuselevõtust. Hoolekogu võttis info teadmiseks. 



kogemus.  
5. Muud küsimused. 

 
5.1. Kodanikupäeva tähistamine. Lepiti kokku, et kolm hoolekogu liiget annavad sel päeval 
koolis tunde. 
5.2. Lepiti kokku, et hoolekogu organiseerida jääb jõuluvolle üllatusmeeskond. 
5.3. Saadi ülevaade huviringide läbiviimiseks loodusainete valdkonna kolmeaastasest 
projektist, mille koostas õpetaja Tiivi Rüütel ning mille rahaline maht on 300 000 eurot.  
 

25.11.2016 Kodanikupäeva tähistamine Valga 
Põhikoolis 

Kodanikupäeva raames andsid õpilastele tunde hoolekogu liikmed Annemarie Gerassimov, 
Albert Rüütel ja Raivo Laine. 

1.12-5.12.2016 
Elektrooniline 
koosolek 
(protokoll nr 3-
2016/2017) 

1. Nõusoleku andmise otsustamine 12. 
detsembril Valga Põhikooli õpilastele 
iseseisva kodus õppimise päeva 
korraldamiseks. 

1. Hoolekogu otsustas anda koolile tingimuslik nõusolek korraldada 12. detsembril 2016 
Valga Põhikooli õpilastele iseseisva kodus õppimise päev. Juhul, kui lapsevanemal ei ole 
võimalik last koju jätta, tuleb tagada lastele võimalus kooliruumides õppimiseks, järelevalve 
nende üle ja koolilõuna. 

14.02.2017 
koosolek 
(protokoll nr 4-
2016/2017) 

1. Linnavalitsuse info (Priimetsa kooli 
arvamine põhikooli õppehoonete 
investeeringute kavva ja selle mõju Valga 
Põhikoolile; linnavalitsuse seisukohad 
seoses direktori esitatud rahataotlustega 
jm).  

 
 
 

2. Kooli 2017. aasta eelarve tutvustus ja 
sellele arvamuse andmine 

 
 
 

3. Muu info (lühikokkuvõte I poolaastal 
läbi viidud pedagoogiliste vestlusringide 
tulemustest, käsilolevad olulisemad 
tegevused jms) 

1. Aselinnapea Lauri Drubinšilt saadi infot, et põhikoolide õppehoonete investeeringute kava 
on veel Vabariigi Valitsuse poolt kinnitamata, mistõttu on nihkunud edasi  Vabaduse tn 
koolimaja rekonstrueerimise ajakava. Seetõttu  jääb see koolimaja põhikooli kasutusse ka 
2017/2018. õppeaastal. 
Arutleti Kungla tn koolimaja ruumikitsikuse sh moodulklasside vajalikkuse üle. Aselinnapealt 
päriti aru, miks ei eraldatud kooli eelarvesse lisavahendeid turvatöötaja palkamiseks. 
Haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants andis lühiülevaate huviringidest osavõtmise 
analüüsi tulemustest. Selgus, et on klasse, kus kõik õpilased on aktiivsed huviringides käijad, 
kuid on ka selliseid, kus osavõtt huviringidest on madal. 
2. Tutvuti kooli 2017. aasta eelarvega. Pikemalt arutati ujula ülalpidamisega seotud küsimusi 
ning kooli arvutipargi uuendamise vajalikkust. 
Hoolekogu võttis eelarve teadmiseks. Hoolekogu on seisukohal, et kool peab tegelema 
õppe- ja kasvatustööga ning ujula käigushoidmine ei pea olema kooli ülesanne. 
 
3. Hoolekogu sai infot läbi viidud pedagoogiliste vestlusringide ning nende tulemuste kohta. 
Koolil on plaanis väga andekatele õpilastele korraldada osaliselt õpet TÜ 
haridusuuenduskeskuses. 
Lisaks saadi direktorilt infot kooli digitaristu uuendamisega seonduvast, tugimeetmete 
rakendamise kaardistamisest, plaanist rakendada uuel õppeaastal tasemeõpet ka eesti 



keeles ning koolitustest eelkoolis käivate laste vanematele. Hoolekogu teavitas juhtkonda 
laste rahulolematusest toitlustamisega Vabaduse tn koolimajas. 

24.03.2017 Valga linna arengukava hariduse 
töörühma koosolek 

Hoolekogu esimees osales Valga Linnavalitsuses linna arengukava hariduse töörühma 
koosolekul. 

04.04.2017 
 

Kohtumine kujundava/sõnalise hindamise 
teemal  

Hoolekogu esindus osales Valga Põhikoolis toimunud kohtumisel, mille käigus tegid 
ettekanded Pille Liblik Haridus- ja Teadusministeeriumist ning Maria Jürimäe Tartu 
Ülikoolist. Direktor andis ülevaate kujundava hindamise/õpiväljundite põhise hindamise 
rakendamisest Valga Põhikoolis. Kohalolnud lapsevanemad avaldasid soovi saada tagasisidet 
õpitulemuste kohta hinnete kujul. 

10.04.2017 Nõupidamine maavalitsuses 
kujundava/sõnalise hindamise teemal 

Hoolekogu esimees osales maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna poolt korraldatud 
nõupidamisel, mille teemaks oli hindamise korraldus Valga põhikoolis. 

11.04.2017  
Koosolek 
(protokoll nr 5-
2016/2017) 

1. Ülevaade kujundava/sõnalise  
hindamise rakendamisest koolis, 
lastevanemate tagasisidest ning hoolekogu 
seisukoha kujundamine 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hoolekogu seisukoha andmine 
lapsevanema poolt 30.03.2017 klassi nimel 
esitatud pöördumise osas, mis puudutab 
õpetamismeetodeid ja õpitulemusi 
 
3. Kooli kodukorra ülevaatamine ja 
muudatusettepanekute esitamine 
 
 
 
 

1. Hoolekogu esimees andis ülevaate 4.04 toimunud sõnalise/kujundava hindamise 
koosolekust ning lastevanemate nõudmistest. Direktor tutvustas hoolekogule plaani 
korraldada lastevanematele koolitusi. Samuti teavitas, et uuest õppeaastast on plaanis ka 4.-
9. klassides kirjutada kõik osaoskused lahti, et õpilased ja nende vanemad teaksid, milleni 
tuleb õppides välja jõuda. Direktor kinnitas, et kool on valmis kaaluma õppeaasta lõpus 
õppeainete lõikes koondkokkuvõtete tegemist ning seda, vajaduse korral,  ka numbriliselt. 
Direktor teavitas hoolekogu plaanist sõlmida iga kooliperre astuva perega koostööleping. 
Hoolekogu tegi juhtkonnale ettepaneku koolitada lapsevanemaid ja anda rohkem infot 
kujundava/sõnalise kirjeldamise kohta sh levitada infomaterjale (flaiereid jms). Tuua 
hindamise põhimõtted kooli kodulehel selgelt välja. Pöördumise esitanud lapsevanematega 
asuda pidama läbirääkimisi, et leida kompromiss. 
2. Hoolekogu tegi kooli juhtkonnale ettepaneku korraldada kohtumine kaebuse esitanud 
klassi lastevanematega. Kohtumise tulemustest teavitada hoolekogu. Õpetaja töötulemuste 
analüüs esitada hoolekogule juunikuisel koosolekul. Vastuskirja saadab lapsevanemate 
esindajale hoolekogu esimees. 
 
3. Hoolekogu tegi kodukorra osas järgmised ettepanekud: 
3.1. Nimetada kooli kodukorras ka selle juurde kuuluvad lisad (võimalusel lisada teksti 
lingid). 
3.2. Vaadata üle kodukorra juurde käiv dokumentatsioon, nende omavaheline seos ning 
vastavus õppekavale jt dokumentidele. 
3.3.  „eKool“ asendada „Stuudiumiga“ nii kodukorras endas kui selle lisades. 



 
4. Nominentide esitamine konkursile 
„Eestimaa õpib ja tänab“ (aasta õpetaja 
gala) 
 
 
5. Hoolekogu arvamuse kujundamine 
koolile Hans Eineri nime andmise 
kavatsuse osas 
6. Muud küsimused. 
 

 
4. Direktor tutvustas õpikogukondadelt laekunud õpetajate tunnustamisettepanekuid. 
Hoolekogu otsustas: Hoolekogu peab õpetajate tunnustamist väga oluliseks ning esitamist 
väärivad kõik nominendid. Hoolekogu jätab kooli otsustada, kas esitatakse kõik nominendid 
või tehakse valik. 
 
5. Hoolekogu otsustas: Hoolekogu ei toeta kooli nime muutmist ja koolile Hans Eineri nime 
andmist. Hoolekogu peab väga tänuväärseks H.Eineri mälestuse hoidmist  temanimeliste 
ürituste korraldamise jm sellisega. 
6. Hoolekogu esimees teavitas hoolekogu liikmeid osalemisest Valga linna arengukava 
hariduse töörühmas. 
Direktor teavitas, et Vabaduse tn koolimajja jäävad 2017/2018. õppeaastal õppima need 
klassid, kes seal praegu õpivad. I klassid asuvad õppima Kungla tn majja. 

31.05.2017 Ümarlaud Valga Põhikoolis Hoolekogu liige Albert Rüütel osales ümarlaual, mille käigus arutati erikooli suunatud õpilase 
naasmist Valga Põhikooli. 

19.06.2017 Pedagoogilise personali 
konkursikomisjoni koosolek 

Hoolekogu esimees osales pedagoogilise personali konkursikomisjoni töös. 

19.06.2017 
Koosolek 
(protokoll nr 6-
2016/2017)  

1. 2016/2017 õppeaasta õppetöö 
kokkuvõte 
 
 
2. Eelmisel koosolekul käsitletud 
lapsevanema pöördumise lahendamise 
tulemused  
3. Kooli kodukorra läbivaatamine ja 
ettepanekute esitamine) 
 
 
 
 
 
4. Muud küsimused 
 

1. Õppejuhid Tiiu Püss ja Aive Aru-Raidsalu  andsid ülevaate õppetöö tulemustest. 
Maikuu teisest poolest sai kool Töötukassa abiga (tööpraktika raames) rakendada 
turvameest. Vaatamata lühikesele töötatud ajale nähti olukorra paranemist - õpilaste 
distsipliin muutus paremaks. 
2.  Direktor teavitas, et juhtkond on läbi viinud õpetajaga vestluse ning tundide vaatlused.  
Samuti on analüüsitud õpitulemusi, õpilaste tulemused on paranenud. 
 
3. Hoolekogu tegi ettepaneku kodukorras ära märkida ka selle juurde kuuluvad lisad. 
Kodukorra lisa 1 „Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise kord“ punkt 1.6 näeb ette 
õpilasega või õpilase ja tema vanemaga tema käitumise arutamist hoolekogus. Hoolekogu 
tegi ettepaneku see punkt välja arvata, kuna ei kehtiv PGS ega ka Alaealise 
mõjutusvahendite seadus ei anna hoolekogule sellist õigust ega pane kohustust. Seetõttu on 
see punkt vastuolus avaliku õiguse põhimõtetega. Hoolekogu annab arvamuse kodukorrale 
pärast selle lõpliku versiooni valmimist. 
4.1. Hoolekogu esimees teavitas, et 21.06 toimub ümarlaud seoses 1.-2.kl lastevanemate 
rahulolematusega kujundava hindamise/sõnaliste hinnangutega. Lepiti kokku, et hoolekogu 



esindab ümarlaual Raivo Laine. 
4.2. 2017/2018. õppeaastal on Valga põhikoolis viis koolivaheaga, mis toimuvad haridus- ja 
teadusministri määrusega kehtestatud aegadel. 

21.06.2017 Ümarlaud kujundava hindamise/sõnaliste 
hinnangute teemal 

Hoolekogu liikmed Kersti Lepik ja Raivo Laine osalesid kujundava hindamise/sõnaliste 
hinnangute teemalisel ümarlaual. 
 

29.08.2017 
koosolek 
(protokoll nr 7-
2016/2017) 

1. Arvamuse andmine kooli kodukorra 
kohta. 
 
2. Nõusoleku andmise otsustamine 
õpilaste arvu suurendamiseks klassides üle 
seadusega ette nähtud piirmäära. 
3. Hindamise korraldus (tagasiside 21.06 
toimunud osapoolte kohtumiselt ning 
edasised plaanid). 
4. Hoolekogu 2016/2017. õppeaasta 
tegevusaruande kinnitamine. 
5. Valmisolek uueks õppeaastaks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Hoolekogu arvates on Valga Põhikooli kodukord sobilik direktori poolt kehtestamiseks, kui 
kodukorra lisa 1 „Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise kord“ viiakse kooskõlla PGS § 58 
lõikega 3. 
2. Hoolekogu nõustub õpilaste arvu suurendamisega 3.a klassis kuni 26 õpilaseni klassis ja 
3.b kuni 25 õpilaseni klassis 2017/2018. õppeaastal tingimusel, et nimetatud klassides on 
täidetud kõik tervisekaitse- ja ohutusnõuded 
3. Hoolekogu ettepaneku lastevanematele hindamissüsteemi rohkem selgitada, viia läbi 
lastevanemate koosolekud septembris kooliastmete kaupa ning I klassis hindeid mitte 
panna. 
4. Kinnitada Valga Põhikooli hoolekogu 2016/2017. õppeaasta tegevusaruanne, tutvustada 
seda lastevanemate üldkoosolekul ning esitada teadmiseks Valga Linnavalitsusele. 
5.1. Käsitleti 6.b klassi lastevanemate nimel esitatud pöördumist. Hoolekogu palub direktoril 
edastada 6.b klassile info uute klassijuhatajate kohta Stuudiumi kaudu. 
5.2. Kuulati direktori infot uueks õppeaastaks valmisoleku kohta. 

 Saadi ülevaade sel õppeaastal tööd alustavate õpetajate jt töötajate kohta. 

 Arvutipark täieneb 59 arvuti võrra. 

 Alates 11.09 hakkab ujumise algõpetust II klassidele õpetama Tartu ujumiskooli treener. 

 Valga linnas alustab tööd füsioterapeut. 

 Kooli hoovist on ohtlikud puud maha võetud. 

 1. septembril toimub kaks avaaktust. 

 Plastikust õpilaspileteid ei ole võimalik sel õppeaastal kasutusele võtta. 

 I klassi õpilased saavad koolilt kingituseks koolivormi kudumi ja kooli õpilaspäeviku. I 
klassides asub õppima 92 last. 

 Tunnid algavad kell 8.00. Esimene vahetund muutub 5 min pikemaks – see on vajalik, et 
pidada õpetajatega infokoosolekuid. 

 Murekohaks Kungla tn 16 koolihoone ümbruse liikluskorraldus, kuna E.Enno ja Allika tn 
ei võimalda autoga liikuda. 



6. Muud küsimused. 
 

6. Muud küsimused said käsitletud eelmise päevakorrapunkti raames ja täiendavaid 
küsimusi ei tõstatatud. 

 
 
 
 
Aruande koostas: Kersti Lepik 

   hoolekogu esimees 


