
Valtu Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 3 

 

Osalesid: Leaanyka Leisson, Reino Roosi, Aigar Kuus, Veera Mahlakas, Ebe Luige, Andres Saks, Allar 

Läll, Krislin Kalle, Alma Linder (digitaalselt) 

Koosolekut juhatas: A. Läll 

Protokollis: A. Läll 

Aeg: 24.05.2022 kell 18:00-19:30 

 

Päevakord: 

1. Arengukava 

2. Õpilastransport 2022/2023 

3. Kooli sünnipäev 

4. Juurdeehitus 

5. Muud küsimused 

 

Arutati: 

1. Arengukava osas on antud võimalus kaasa rääkida nii õpilastel, õpetajatel, lastevanematel ja 

hoolekogul. Täiendavaid ettepanekuid eriti ei tulnud. Hoolekogu hääletas arengukava 2022-

2025 heaks kiitmise poolt.  

2. Kooli sisehindamise kord, mis on arengukava üks osa ja vajab hoolekogu heakskiitu. 

3. Arutati kooli võetavate õpilaste järjekorra üle, mille alusel peaks kool kohtade puudumisel 

õpilasi vastu võtma. Hoolekogu seisukoht on, et kooli võtame lapsi vastavalt järgmisele 

põhimõttele - Kaerepere ja ümberkaudsed külad, kaugemalt laste puhul arvestame, kas on 

samast perest koolis õppivaid lapsi. 

4. Klassi suurus on maksimaalselt 24 last. Rohkem õpilasi me ühte klassi vastu võtta ei saa.     

5. Õpilastranspordi kohta on saadetud lastevanematele uuring (e-kiri, e-kool, valla FB leht). 

Loodame, et kõik saavad oma soovid edastatud ja leitakse mõistlik lahendus. 

6. Kooli sünnipäev – Mõte lükata pidu 2023 aasta suvele. Detsembris teeks lahtiste uste päeva 

näiteks.  

7. Juurdeehituse osas on saanud projekteerimine volikogu heakskiidu ja selle teemaga 

liigutakse edasi. 

8. Lootust on, et saame ka kergtee pikenduse. 

9. Asfalteerimistööd käivad, hoiame silma peal, et joonitaks ka jalakäijate alad Staadioni 

tänavale ja poe ette. (Allar) 

10. Arenguvestlused. Õpetajad said arenguvestluse koolituse 2022 jaanuaris. Uue õppeaasta 

esimeseks veerandiks, tehakse kindel kord, kuidas arenguvestlused hakkavad toimuma. 

11. Huvitegevuses kipub alates viiendast klassist lastel huvi langema selles osas. Otseselt ei taha 

kool konkureerida huvikoolidega ja väliste ringidega. Otsime veel lahendusi ja ootame soove, 

mida lapsed teha tahavad.  

12. Krislin tegi ettepaneku, et võiks olla peotants. 

13. Kultuuri ranits – õppereis nt. muuseumi. Sellel aastal tehti, kogemus positiivne. 

14. Kaerepere 610 plaanid kooliga läbi arutada, enne kooliaasta lõppu. 



15. Kaugushüppe kasti teeb Spordimaja (Kalju Kalda) korda. Kool organiseerib sinna katte peale, 

et loomi eemal hoida. 

 

Otsustati: 

1. Hoolekogu liikmed kiitsid arengukava 2022-2025 heaks ja see läheb edasi valda 

kinnitamisele. 

2. Sisehindamise kord on hoolekogu poolt kinnitatud. 

3. Kui õpilasi soovib tulla kooli rohkem, kui on õppekohti, siis hoolekogu võttis vastu otsuse, et 

esimese järjekorras võetakse vastu Kaerepere ja ümberkaudsete külade lapsed. Kaugemal 

elavate laste puhul võetakse arvesse, kas tema õed või vennad õpivad või on õppinud Valtu 

koolis. 

4. Õpilastranspordi osas teavitada vanemaid, et nad esitaksid oma soovid järgmise õppeaasta 

osas otse vallale.  

5. Järgmise õppeaasta alguses (novembriks) töötatakse välja kindel kord, kuidas õpilaste 

arenguvestlusi läbi viiakse. (Direktor) 

6. Kaardistada õpilaste soove huvitegevuse osas (Kool) 

 

  

 

/digiallkiri/ 

Allar Läll 

Hoolekogu esimees 


