
 

 

 

 

 

 

Valtu Põhikooli hoolekogu 

 

KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Kaerepere          06.01.2016 nr  9 

 

 

Algus kell 18.00, lõpp 21.00 

 

Juhatas: Jaanika Toomi 

Protokollis: Karin Moisar 

Võtsid osa: Markko Laidmets, Allar Läll, Veera Mahlakas, Karin Moisar, Andres Saks, Tiina Satsi, 

Marika Tali, Jaanika Toomi 

Puudusid: Katrin Polli 

 

 

PÄEVAKORD 

 

1. Eelarve ülevaade 

2. Trimestri kokkuvõte 

3. Kooli kodukord 

4. Muljed Kehtna valla hariduse visioonipäevast 

5. Uued liikmed - kas ja kuidas? 

6. Uue tööplaani koostamine 

7. Jooksvad küsimused 
 

1. Eelarve ülevaade 

 

Direktor Andres Saksa sõnul tuldi möödunud aasta eelarvega toime. Ülejääk jäi toiduraha osas, 

mille tulemusel vanematele detsembrikuu eest toiduraha arvet ei esitatud.  Poiste tööõpetuse klassi 

soetati uusi õppevahendeid. Remont sai tehtud I klassis ja I korruse koridoris ning sisustati 

väikeklassi klassiruum. Koolil oli võimalik soetada lisaks projektoreid ja nii on tänaseks projektorid 

puudu vaid kahes klassiruumis. Kooli koridoridesse ja garderoobi on paigaldatud kvaliteetsed 

turvakaamerad. 2016. aasta eelarvest planeeritakse remontida 2 klassiruumi ja II korruse koridor. 

Endiselt on lahtine kaugkütte hind, mida küttefirma soovib tõsta. Eelarves on arvestatud 

maksimumsummaga, mis on senistest valla ja soojatootja vahelistest kohtumistest läbikäinud. 

 

2. Trimestri kokkuvõte 

 

Direktor Andres Saksa sõnul on esimese trimestri põhjal veel keeruline hinnata uue süsteemi 

tulemusi. Võrreldes õpitulemusi varasemate aastatega, siis on märgata tendentsi, et suureneb mitte-

rahuldavatele hinnetele õppivate laste osakaal ning väheneb väga headele tulemustele õppivate laste 

osakaal. Parema ülevaate uuest süsteemist saab õppeaasta lõpus. 

 

OTSUSTATI: direktori Andres Saks annab uue ülevaate 2016. aasta sügisel 

 



3. Kooli kodukord 

 

Kooli kodukorra esialgne versioon on valmis. Õpilasesindus teeb hetkel oma täiendus- ja 

parandusettepanekuid. Kool on arvamusel, et kui lapsed ise on kodukorra koostamisse kaasatud, siis 

on dokumendis sisalduvaid õigusi ja kohustusi ka lihtsam täita. 

 

OTSUSTATI: pärast Õpilasesinduse paranduste ja täienduste sisseviimist kodukorda annab 

dokumendile oma hinnangu hoolekogu 

 

4. Muljed Kehtna valla hariduse visioonipäevast 

 

Mõttetalgud valla hariduse tuleviku teemadel olid asjalikud. Töörühmades pandi kirja erinevate 

teemade plussid ja miinused. Ühiste arutelude käigus tekkisid uued ideed, mida hakatakse nüüd 

edasi arendama. Kokkuvõtte tulemustest teeb Kehtna valla haridusnõunik Kristiine Vahtramäe , kes 

paneb vastava info üles ka valla kodulehele. 

 

5. Hoolekogu uued liikmed - kas ja kuidas? 

 

Hoolekogu senistest liikmetest on kahel lapsed lõpetanud Valtu kooli ja nad soovivad hoolekogust 

lahkuda.  

 

OTSUSTATI: 

• uued liikmed valitakse 4. ja 5. klassist 

• kandidaadid esitavad vastavate klasside klassijuhatajad 

• uus koosseis alustab tööd 2016. aasta sügisest 

 

6. Uue tööplaani koostamine 

 

Senine tööplaan vajab uuendamist ja täiendamist.  

 

OTSUSTATI: 

• hoolekogu liikmed esitavad oma ettepanekud tööplaani täiendusteks hoolekogu esimehele 

• uus tööplaan kinnitatakse järgmisel koosolekul 

• hoolekogu järgmine koosolek toimub 9. märtsil 2016.a. 
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