
 

KOERU KESKKOOLI HOOLEKOGU 2019/2020 tegevuse aruanne 

 

Hoolekogu koosseis al 2018 - 9 liikmeline  

Katrin Perlin - põhikooli lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees 

Merle Aruoja - põhikooli lastevanemate esindaja 

Marje Ots - gümnaasiumi lastevanemate esindaja 

Raido Johanson - gümnaasiumiõpetajate esindaja 

Kerle Põldver - põhikooliõpetajate esindaja 

Laura Matrov- õpilaste esindaja 

Rene Järvmägi - vilistlaste esindaja 

Anu Kangur (kuni märts 2020)/ Ülle Jääger - kooli toetava organisatsiooni esindaja 

Toomas Tammik - kooli pidaja esindaja 

 

Vastavalt Järva vallavolikogu 20.12.2018 vastu võetud määrusele „Hoolekogu moodustamise kord ja 

töökord“ kinnitatakse kooli hoolekogu  

* koosseis kolmeks aastaks 

*korralised koosolekud toimuvad õ/a kestel vähemalt 1 x 4 kuu jooksul. 

*esimees esitab õ/a jooksul tehtud töö aruande vanemate koosolekul, aruanne avalikustatakse kooli 

veebilehel. 

 

2019/2020 õ/a tegemised (kokku 4 koosolekut, s.h 2 elektroonilist):  

Tulenevalt lastevanemate pöördumisest koostas hoolekogu 2019 juunis Järva Vallavolikogule 

pöördumise õpilastranspordi korraldamiseks Järva-Jaani ja Koeru vahel. Vastusena saime 

15.08.2019 väljavõtte valla Haridus- ja noorsootöökomisjoni koosoleku protokollist, kus selgus, et 

Koeru Keskkooli hoolekogu pöördumise lahendamist ei peeta otstarbekas (Järva valla õpilastransporti 

korraldatakse ja sõidukulud hüvitatakse vastavalt korrale elukohale lähimasse üldhariduskooli). Lisati, 

et koostamisel on haridusvõrgustiku korrastamise ettepanekud, millega koos vaadatakse üle ka 

õpilasliinide teema.  

Siiski otsustas hoolekogu saata 02.09.2019 veel täiendava teabenõude Järva Vallavalitsusele- kas ja 

kuidas toimub õpilaste transport nö endiste valdade piirkondade vahel. 09.09.2019 saabunud vastusest 

selgus, et mõned erandid siiski eksisteerivad nn endiste valdade, kui ka väljastpoolt valda korraldatud 

õpilastranspordile. Koeru koolis käivate õpilaste vajadus transpordile Järva-Jaani lähialadelt on aga 

sama, pigem kasvanudki. 

 

04.09.elektroonilise koosoleku päevakorraks oli kooli 2019/2020 õppekavaga tutvumine, ettepanekute 

tegemine ja arvamuse andmine  

O: Sisulisi ettepanekuid hoolekogu liikmetel ei olnud ning hoolekogu luges 2019/2020.a õppekava 

kooskõlastatuks. 

 



18.11.koosolekul  

*tutvustati suvel 2019 moodustatud haridus- ja noorsootöö komisjoni töörühma ettepanekuid 

haridusvõrgu korrastamiseks Järva vallas (komisjoni sõnum oli, et Järva valda peaks jääma 1 

gümnaasium, mille asukoha valikul võiks kriteeriumiks jääda õpilaste arv ning et gümnaasiumi haridust 

ei rahastataks põhikooli arvelt);  

*arutati 2020 lõpuaktuste ning kooli toitlustamise rahulolu uuringu teemadel;  

* Ettevõtliku kooli teemad- pärast mitmeid aastaid ei ole Koeru KK enam selle organisatsiooni liige; 

 *hoolekogu tutvus võimla pesuruumide seisukorraga (olukord on halb- kanalisatsioon amortiseerunud, 

kanalisatsioonitrassid vajunud, seinad mõranevad- kogu hoone vajaks suuremat remonti). Hoolekogu 

liikmed tegid ettepaneku, et alustuseks kontrollitaks üle dušši sõelad (puhastada või välja vahetada) ning 

samuti võiksid duššid olla reguleeritava kõrgusega otsikutega (erinevas vanuses õpilased saaksid 

mugavamalt pesemisvõimalusi kasutada); 

*saadi direktorilt infot õppematerjalide tellimisest (kas ja kuidas arvestatakse õpetajate soove), tutvuti 

kooli 2.-3.korruse remondi hetkeolukorraga;  

*bussiliiklus õpilaste transpordiks Järva-Jaanist Koeru on momendil korraldatud ümberistumistega, 

koolist koju aga lapsed bussiga ei saa. Alates detsembrist on vallavalitsusel võimalik ühistranspordi 

teemadega konkreetsemalt tegeleda. 

O: Lõpetajate arvamust arvestades toimuvad Koeru KK lõpuaktused 19.06.2020 kell 16.00 ja 18.00 

O: Arutada Ettevõtliku kooli teemat õppenõukogus. Selgitada, ka on koolis olemas inimene, kes 

sooviks selle projekti vedamisega jätkata ning teha juhtkonnal ühine otsus ja suund edaspidiseks. 

 

Seoses vallavolikogus/-valitsuses toimunud suuna muudatustega haridusvõrgu korrastamise teemadel 

esitas 17.02.2020 hoolekogu uue teabenõude Järva Vallavalitsusele soovides täiendavat infot 

planeeritava gümnaasiumivõrgu korrastamisega seoses (soovisime täpsustada eraldi valla koolide kaupa 

kvalifitseerimata õpetajate arvu, õpilaste arvu, töötajate koosseisu, õpilaskoha maksumust põhikooli ja 

gümnaasiumi astmes, valla täiendavat kulu gümnaasiumi astme hoidmisel piirkondade kaupa, koolide 

kasutuses olevate hoonete arvu ja pindala hoonete kaupa, piirkondade lasteaialaste arvu vanuseühmade 

kaupa) 

 

09.03 koosoleku päevakorras  

*hoolekogu koosseisu muutus (vastavalt hoolekogu moodustamise korrale ja töökorrale ei saa kooli 

toetava organisatsiooni esindaja olla kooli töötaja- ettepanek Anu Kangur´i liikmelisus vahetada Ülle 

Jääger´iga);  

*kodukorra muudatused ja sisehindamise kord;  

*Järva vallavalitsuse vastuskiri teabenõudele (Koeru koolis on olukord väga hea, õpilaskoha maksumus 

kõige madalam. Mõningates punktides nt gümnaasiumi astme täiendav kulu Koerus tuleks veel 

vallavalitsusest üle täpsustada); 

*Järva Vallavalitsuse poolt toimus haridusasutuste hoolekogu liikmetele ühine koolitus 06.03.2020, 

koolitajaks Jüri Ginter. Koeru kooli poolt osalesid selles hoolekogu esimees ja kooli direktor. Kõigile 

hoolekogu liikmetele on saadetud ka antud koolituse elektroonilised materjalid. Koolituselt saadi hea 

mõte uurida lastevanemate soove ja võimalusi kooliellu panustamiseks; 



*hoolekogu liikmed tutvusid renoveeritud 2-3.korruse ruumide ja uute võimalustega. 

O: Lugeda kooskõlastatuks Koeru Keskkooli kodukord pärast p 2.8 täpsustamist järgmiselt: 

„Peamajas on nutivabad alad kooli söökla, klassiruumid ja kokkuleppelised vastavalt märgistatud alad“ 

O: Korraldada õpilaste ideekorje ja lastevanemate küsitlus internetikeskkonnas 

O: Lugeda kooskõlastatuks Sisehindamise kord 

 

Kuna 12.03.2020 saabus meile väga eriline olukord koos teadmatuse ja distantsõppega, otsustas 

hoolekogu esialgselt planeeritud õpilaste ideekorje ja lastevanemate küsitluse lükata pisut edasi ning 

selle asemel korraldati eraldi õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele 13.04.2020 internetiküsitlus 

distantsõppe muredest ja rõõmudest Koeru Keskkoolis. Kokkuvõte saadeti kõigile liikmetele 21.04, 

samuti avaldati tulemused ka kooli kodulehel ja Facebook´is. 

 

14.04. elektroonilise koosoleku päevakorras oli kooli palgakorralduse juhendile arvamuse andmine 

O: lugeda Palgakorralduse põhimõtted kooskõlastatuks 

 

2020/2021 õ/a tegemised  

25.08 koosoleku päevakorras  

* kevadel toimunud distantsõppe teemaliste küsitluste kokkuvõte (peamised välja toodud probleemid- 

liiga palju erinevaid e-õppe keskkondi, on-line tundide vähesus ja õpetajate vähene tagasiside); 

* kooli plaanid ja ettevalmistused uueks õppeaastaks (mida õpiti kevadest- distanstõppe läbiviimise 

juhend, kõigil õpilastel ja õpetajatel ühtne keskkond MS Office ja selle kasutamise väljaõpe);  

*Järva-Jaani õpilasliini jätkuv vajadus (kuigi vald lükkas eelmisel sügisel tehtud taotluse tagasi, on 

vajadus sellele õpilasliinile jätkuv, pigem kasvanud- hetkel sõidab igapäevaselt 11 last Järva-Jaanist või 

selle lähiümbrusest Koeru Keskkooli) 

O: koostada Järva Vallavolikogule uus kirjalik taotlus pikendada Kuusna-Koeru õpilasliini Järva-

Jaanini ning lisada taotlusele ka lastevanemate allkirjad. 

Vastav kirjalik hoolekogu pöördumine Järva Vallavolikogule ja Järva Valla haridus- ja 

noorsootöökomisjonile on saadetud 24.09.2020. Praeguseks hetkeks vastust veel ei ole.  

 

 

15.10.2020 
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