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1. Valtu põhikooli arengukava tagasiside 

Valtu põhikooli arengukava aastateks 2015-2017 oli Kehtna valla hariduskomisjonis arutlusel 
5. jaanuaril 2015.a.. Hoolekogu arutas läbi komisjoni poolt esitatud ettepanekud ja arvamused.

OTSUSTATI:
• kooli üldtööplaani lisatakse õuesõppe ja õppekäikude korraldus
• inglise keele tund valikainena alates 1. klassist on võimalik vaid vanemate rahalisel toel
• kohustusliku koolivormi ettepanek ei leidnud heakskiitu
• parandatud arengukavale annab hoolekogu veelkord oma hinnangu
• arengukava vaadatakse üle igal aastal ja tehakse vajadusel täiendusi

2. Trimestri süsteemile üleminek

Trimestrite süsteemile ülemineku arutelud jätkuvad. Hinnatakse uue süsteemi plusse ja miinuseid.

OTSUSTATI:
• otsus Valtu kooli üleminekuks alates järgmisest õppeaastast  trimestrite süsteemile tehakse 

käesoleva õppeaasta lõpus



3. Kodukord

Hetkel  kehtivale  Valtu  põhikooli  kodukorrale  on oma parandusettepanekud teinud hoolekogu ja 
õpilasesindus.

OTSUSTATI:
• uut kodukorda tutvustatakse hoolekogule, õpilasesindusele ja lastevanematele, kes saavad 

enne kodukorra kinnitamist esitada omapoolseid ettepanekuid

4. Üldkoosoleku ettevalmistus, uued liikmed

Kooli lastevanemate üldkoosolek toimub 21. jaanuaril 2015.a. kell 18.30. Päevakorras on politsei 
ülevaade avalikust korrast, hoolekogu annab ülevaate oma tegevusest ning direktor tutvustab kooli 
arengukava. Valitakse uued liikmed hoolekogusse.

OTSUSTATI:
• uued  hoolekogu  liikmed  valitakse  kolmanda  ja  neljanda  klasside  lastevanemate  hulgast. 

Ettepanekud teevad antud klasside klassijuhatajad
• uus hoolekogu koosseis alustab tööd 1. septembrist 2015.a.

5. Kohtumine õpilasesindusega

Õpilasesindus on andnud oma nõusoleku kohtumiseks hoolekoguga.

OTSUSTATI:
• kohtumine toimub pärast uue kodukorra valmimist

6. Jooksvad küsimused

Direktor Andres Saks andis ülevaate möödunud aasta eealrvest. Kool tuli etteantud eelarvega toime 
– miinustesse ei jäänud. 2015. aasta eelarve ei tohiks väheneda, kuid kululiikides võib tulla muutusi.

Tüdrukute käsitööklassi köögiosas käib hetkel remont, mis peaks valmima veebruarikuus. Korda 
tehakse seinad, põrand ja elektrisüsteem. Uuendatakse sisustus (uued pliidid, kraanid, kapid jne).

Soojatootja sooviks on tõsta küttehinda. Hetkel käivad vallas uue hinna üle läbirääkimised.

Kooli  juurdeehituse  katus  vahetatakse.  Projektiga  alustatakse  mai-juuni  2015.a..  Katusealune 
tehakse puhtaks vanast ehitusprahist ja sinna ladustatud eterniidist.
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