
HOOLEKOGU INFO 

Hoolekogu koosseis al 2018 - 9 liikmeline 

Raido Johanson - gümnaasiumiõpetajate esindaja 

Kerle Põldver - põhikooliõpetajate esindaja 

Katrin Perlin - põhikooli lastevanemate esindaja 

Merle Aruoja - põhikooli lastevanemate esindaja 

Marje Ots - gümnaasiumi lastevanemate esindaja 

Rene Järvmägi - vilistlaste esindaja 

Anu Kangur - kooli toetava organisatsiooni esindaja 

? Silvi Arro - õpilaste esindaja 

Toomas Tammik - kooli pidaja esindaja. 

 

 

Hoolekogu peamised ülesanded ja pädevus:  

* arutab läbi ja kooskõlastab kooli arengukava, annab sellele hinnangu lähtudes piirkonna elanike 

huvidest 

* kooskõlastab kooli põhikirja ja eelarvekava  

* osaleb õppe ja kasvatusprotsessi edukaks kulgemiseks vajalike tingimuste loomisel 

* osaleb kooli finantsmajanduslike ja töökorraldust puudutavate probleemide lahendamisel 

* vahendab informatsiooni hoolekogu tööst teda valinud subjektidele (valla ja vanemate 

üldkoosolekule) 

* jälgib kooli juhtimise korraldust, laste- ja tervisekaitse tingimuste täitmist, eelarveliste ja muude 

rahaliste ning materiaalsete vahendite ja kooliruumide sihtotstarbelist ja säästlikku käsutamist;  

* rakendab koostöös kooli pedagoogidega abinõusid koolikohustust mittetäitvate laste ja nende 

vanemate mõjutamiseks 

* lahendab õpilaste või nende vanemate poolt esitatud pretensioone 

 HOOLEKOGU TÖÖKORD 

* Hoolekogu töövorm on koosolek, vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe, aseesimehe või 

kooli direktori ettepanekul. 

 

HOOLEKOGU põhimäärus on kõigile kättesaadav kooli kodulehel. 

 

Hoolekogu otsused kooli kodulehele! 



Selle hoolekogu koosseisuga on toimunud 3 koosolekut:  

16.05 koosolekul  

*valiti hoolekogu esimees, aseesimees ja protokollija 

* tutvuti ja anti kooskõlastus õpilasesinduse põhimäärusele 

* direktori k.t tutvustas kooli õppekava ja uue õ/a planeeritavaid huviringe, samuti andis direktori 

kt ülevaate 2.-3 korruse rekonstrueerimise ja koolimaja laiendamise plaanidest  

* samuti palus direktori kt. hoolekogul läbi viia rahulolu küsitlus õpetajate ja õpilaste seas, kuidas 

ollakse rahul nii temaga kui õppealajuhatajaga- rahulolu uuringu küsimustikke (eraldi õpetajatele ja 

õpilastele ning eraldi rahulolu direktori kt kui õppealajuhatajaga) viidi läbi interneti keskkonnas mai 

lõpus/juuni alguses. 

 

03.09 elektrooniline koosolek 

* kooli uus põhimäärus ja 2018/2019 õppekava- nendega tutvumine, ettepanekute tegemine ja 

hinnangu andmine- sisulisi ettepanekuid hoolekogu liikmetel ei olnud ja hoolekogu andis oma 

nõusoleku kooli uue põhimääruse ja 2018/2019.a õppekava kehtestamiseks 

 

05.11 koosolek 

* Teatavasti toimuvad Järva valla volikogus juba arutelud/ettepanekud koolivõrgu korrastamisest ja 

gümnaasiumi avamisest/mitteavamisest Järva vallas – hoolekogu liikmed on seisukohal, et meie 

piirkond ja kogukond on piisavalt suured ja tugevad, et siin jätkuks gümnaasiumi hariduse andmine. 

Hoolekogu otsustas kujundada detsembri alguseks kirjaliku ühise arvamuse/pöördumise 

omavalitsusele gümnaasiumi säilitamise olulisusest Koeru piirkonnas (piirkonna areng, koostöö 

suur-ettevõtetega, koolihoone 2-3 korruse renoveerimine ja juurdeehitus, valikkursused). 

* Samuti tegi hoolekogu ettepaneku lisada kooli kodukorda nutiseadmete vaba koolikeskkonna 

soodustamise reeglid. Mitmed nii kodu- kui välismaised teadusuuringud on nimetanud nutiseadmeid 

nüüdisaegseks narkootikumiks, mis röövib lastelt tähelepanu, langetab õppimisvõimet ja mõjutab laste 

hulgas depressiooni, ärevuse, tähelepanuhäire ja probleemse käitumise aina laiemat levikut. Ja nõnda 

nagu on narkootikumid, tubakas ja alkohol koolis keelatud, peaksime nägema ohtu ka piiramatus 

nutiseadmete kasutamises kooli keskkonnas. Samuti vähendab tehnoloogia taga veedetaud aeg seda 

aega, mis lapsed veedavad aktiivselt liikudes. Õppe-eesmärgil on nutiseadmed kindlasti ka edaspidi 

vajalikud ja lubatud.  

* Koeru Keskkooli koolihoone renoveerimisest andis põhjalikuma ülevaate direktori k.t Jaan 

Kabin, kellel palun ja kõigile teile seda lühidalt tutvustada.  

 

Ootame teie arvamusi ja ettepanekuid! Aitäh! 
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