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1. Tööplaani kinnitamine
Hoolekogu esinaine Jaanika Toomi tutvustas hoolekogu tööplaani.
OTSUSTATI: Hoolekogu otsustas tööplaani kinnitada. Tööplaan kuulub lisana antud protokolli
juurde
2. Ülevaade kohtumisest ÕE-ga
11. veebruaril 2016.a. kohtusid hoolekogu esinaine Jaanika Toomi ning hoolekogu liikmed Karin
Moisar ja Veera Mahlakas Valtu kooli õpilasesindusega. Ülevaate kohtumisest tegi Karin Moisar.
Koolil on hetkel aktiivne ja hästi toimiv õpilasesindus. Kool pakub õpilasesinduse liikmetele
erinevaid võimalusi enda arendamiseks. Õpilased löövad kaasa koolielu puudutavates küsimustes.
Läbi on viidud uurimus koduste õppetööde mahukusest, mille kokkuvõttev statistika valmib lähiajal.
Hetkel on ettevalmistamisel koolitoidu rahulolu uuringu läbiviimine. Samuti vaatasid õpilased läbi ja
tegid oma parandusettepanekud kooli kodukorrale. Valtu kooli 6.-9. klassi õpilased osalevad hariduse
visooonipäeval, mille viib läbi valla haridus- ja kultuurinõunik Kristiine Vahtramäe. Maikuus viiakse
õpilaste seas läbi koolielu puudutav rahulolu küsitlus.
OTSUSTATI: Hoolekogu ja õpilasesindus hakkavad kohtuma korra trimestris.

3. Hinnangu andmine kooli kodukorrale
Hoolekogu liikmetel oli võimalus koosolekule eelneval nädalal tutvuda Valtu kooli uue kodukorraga.
Hoolekogu liikmed edastasid oma tähelepanekud ja ettepanekud direktor Andres Saksale.
OTSUSTATI: Hoolekogu kiitis kooli uue kodukorra heaks.
4. Turvalise kooliteekonna arutelu
Lapsevanematele ja kooli juhtkonnale teeb muret asjaolu, et koolibussi väljumine parklast on
raskendatud nn “pimeda nurgaga”. Parkla ja sõidutee ristumiskohas jääb paremat kätt ehitis ja
sõidutee kurv. Selline olukord on äärmiselt liiklusohtlik ja mõjutab oluliselt koolilaste turvalisust.
Hoolekogu sooviks, et ristmikule paigaldataks liikluspeegel
OTSUSTATI: Hoolekogu teeb Maanteeametile märgukirja liikluspeegli paigaldamiseks. Koopia
kirjast saadetakse Kehtna Vallavalitsusele.
5. Tunnustamise muutmisettepanekud.
Direktor Andres Saks andis ülevaate, mis alusel tehakse valik kevadisele direktori vastuvõtule
kutsutud õpilastest. Arutleti teemal, et kas korraldada eraldi tunnustamist sporditulemustega silma
paistnud, kuid õppetöös nõrgemate õpilastele.
OTSUSTATI: Kool jätkab senise traditsiooniga ja korraldab kooliaasta lõpus direktori vastuvõtu
parimatele ainetundjatele ja õpilastele, kelle õpitulemused on väga head. Eraldi vastuvõttu
sporditulemuste tunnustamiseks ei peetud otstarbekaks.
6. Töökasvatus – noorte töötegemise võimalused suvel
Ühiste arutelude käigus selgus, et noorte tööhõive on seadustega paigas ja kohati liialt
reglementeeritud. Ettevõtjatel on keeruline ja töömahukas kaasata noori oma tööprotsessides,
mistõttu sageli sellest võimalusest loobudakse.
OTSUSTATI: Hoolekogu esitab valla spordi- ja noorsootööspetsialist Artur Ojasalule järelpärimise,
kas ja kuidas on noortel saabuval suvel võimalik tööd leida.
7. Aasta Õpetaja valimine
Kool esitab omapoolse Aasta Õpetaja kandidaadi 17. aprilliks. Juba mitmendat aastat toimub
kandidaatide esitamine paljudes erinevates kategooriates. 15. märtsist 17. aprillini saavad kõik
soovijad oma ettepanekuid teha Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel. Aasta Õpetaja gala
“Eestimaa õpib ja tänab” toimub 8. oktoobril Jõhvi Kontserdimajas.
OTSUSTATI: Hoolekogu liikmed teevad oma ettepaneku Aasta Õpetaja valikuks direktor Andres
Saksale hiljemalt 10. aprilliks.
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