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1. Hoolekogu koosseis ja töökorraldus 
 

Hoolekogu koosseis pole mitmeid aastaid muutunud. Jaanika Toomi ja Katrin Polli poolt 

esindatavad klassid on lõpetanud kooli ja seetõttu ei pea nad otstarbekaks jätkata. Oma 

lahkumissoovist teatas Karin Moisar. Seoses muudatustega hoolekogu koosseisus on vajalik valida 

uus esimees ja aseesimees. 

 

OTSUSTATI: 

 

 hoolekogust lahkuvad Karin Moisar, Jaanika Toomi ja Katrin Polli 

 uued hoolekogu liikmed on Nadja Riisenberg (V klassi esindaja) ja Ardo Viin (VII klassi 

esindaja) 

 VI klass valib oma esindaja järgmiseks hoolekogu koosolekuks 

 hoolekogu uue koosseisu esimehe kandidaat on Ardo Viin ja aseesimehe kandidaat Allar 

Läll. Esimees ja aseesimees kinnitatakse järgmisel hoolekogu koosolekul. Koosolekute 

protokollija on Marika Tali 

 hoolekogu koosseis hakkab uuenema igal sügisel. IX klassi esindaja lahkub pärast enda 

esindatud klassi lõpetmist. Uus liige valitakse puuduolevast nooremast klassist 

 käesolevast õppeaastast muudetakse hoolekogu protokollide numeratsiooni. Protokolli 

number koosneb kolmest numbrist, millest esimene näitab järjekorra numbrit ja kaks viimast 

õppeaasta numbreid 

 hoolekogu koosolekud toimuvad teisipäevastel päevadel 

 järgmine hoolekogu koosolek toimub jaanuaris. Täpsem kuupäev lepitakse kokku e-posti 

teel. 

 



2. Ülevaade kooli eelarvest, olevikust ja tulevikust 
 

Direktor Andres Saks andis ülevaate eelarvest ja koolis toimuvast.  

 

Sel aastal on remonditud II korruse koridori põrand, kabinetid on saanud uued uksed, remonditud 

on I klassi ja loodusõpetuse klassi ruumid. Uuel aastal on kavas remontida järgmisel õppeaastal 

alustava I klassi ruum ning eesti keele klass. Kooli sisehoovi soovitakse ehitada väliterass, mida 

saaks kasutada esinemisteks ja õuesõppeks. Selle aasta eelarvega tuldi toime. Uue aasta eelarve on 

suurenenud ja seda just palgafondi osas. Endiselt on lahtine soojahind. Vald ja soojapakkuja pole 

endiselt jõudnud hinnas kokkuleppele. 

 

HITSA ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt avatud toetumeetme toel soovitakse uuendada 

kooli arvutiparki. Vallal on võimalik esitada taotlus 5000 eurole. Koolide ülesandeks on koostada 

kooli kattev digiplaan, mille tarbeks on loodud Digipeegli keskkond. 

 

Kodanikunädal toob kooli tunde andma mitmed vilistlased. Lapsed saavad ülevaate erinevate 

elualade esindajate töödest-tegemistest ning edasiõppimise võimalustest.  

 

Valtu kool lööb kaasa VeniVidiVici töös. Sel nädalal on õpilasvahetuse raames VII klassis  

vahetusõpilane Jõhvi Põhikoolist. Jaanika Toomi tegi ettepaneku, et lastele võiks tutvustada ka 

õpilasvahetust IFY. Tegemist on gümnaasiumi astmes õpilasvahetusega. Osalemissoovi korral on 

vajalikud pikemad ettevalmistused. Seega oleks abiks, kui info on juba varakult käes. 

 

1. detsembrist läheb sotsiaalpedagoog Erika Kundla lapsehoolduspuhkusele. Asendajaga käivad 

hetkel veel läbirääkimised. Erika Kundla poolt antud tunde hakkab andma Reet Teets. 

 

Kooliarst on sellest õppeaastast Kehtna perearst Eerika Pukspuu. 

 

Suur väljakutse uuel aastal on kooli 150. sünnipäeva tähistamine.  

 

 

 

 

 

 

 

Andres Saks       Karin Moisar 

Juhataja       Protokollija 


