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1. Hoolekogu liikmete tutvustus. 

 

KUULATI: 

 

Türi Põhikooli hoolekogu liikmetena esindavad lapsevanemaid järgmised isikud: Virginia Ciunite, 

Mariliis Aren, Imre Heinsaar, Veigo Kaaret, Kairi Kärner, Maarja Liidemann, Laura Tänna. 

Türi Põhikooli õpetajaskonda esindab kooli HEV-koordinaator Ave-Maria Tootsi.  

Türi valla kui kooli pidaja esindaja hoolekogus on vallavanem Kati Nõlvak. 

 

2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine. 

 

2.1 KUULATI: 

 

2.1.1. Kooli hoolekogu on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 liikmetest ehk 7 liiget. 

Hoolekogu esimehe kandidaadiks esitatakse Mariliis Aren. Hoolekogu hääletab avalikult, Mariliis 

Aren saab 9 poolthäält, vastu on 0, erapooletuid 0.   

2.1.2. Hoolekogu aseesimehe kandidaadiks esitatakse Imre Heinsaar ja Maarja Liidemann. Avalikul 

hääletusel saab Imre Heinsaar 6 poolthäält, Maarja Liidemann 3 poolthäält.  

Hoolekogu sekretäri kandidaadiks pakub end Ave-Maria Tootsi. Avalikul hääletusel hääletab Ave-

Maria Tootsi poolt 9 liiget, vastu ja erapooletuid on 0. 

  

2.2 OTSUSTATI: 

 

2.2.1. Hoolekogu esimeheks valitakse Mariliis Aren.  

2.2.2. Hoolekogu aseesimeheks valitakse Imre Heinsaar. 

2.2.3. Hoolekogu sekretäriks valitakse Ave-Maria Tootsi. 
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Hoolekogu esimees Mariliis Aren teeb ettepaneku, et koosolekul räägitud konfidentsiaalsed arutelud 

jääksid kitsasse koosolekuringi. Kati Nõlvak lisab, et hoolekogu koostööpõhimõteteks võiksid olla 

ausus, julgus, teadmised.    

 

3. Vallavanem Kati Nõlvaku sõnavõtt. 

 

3.1 KUULATI: 

 

Kati Nõlvak teatab muudatusest Türi Vallavalitsuse põhimääruses. Nimelt muutub ametiasutuse 

senine  haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond kaheks erinevaks osakonnaks: haridus- ja 

kultuuriosakonnaks ning sotsiaalosakonnaks. Muudatuse tingib asjaolu, et praegu langeb ühe juhi 

õlule liigsuur koormus. Antud muudatus jõustub 1.märtsist 2023. Antud asjaolust tingitult tuleb 

muudatus sisse viia ka kooli põhimäärusesse.  

 

3.2 OTSUSTATI: 

Võtta info teadmiseks. Hoolekogu annab arvamuse kooli põhimääruse muutmise osas jaanuarikuu 

koosolekul. 

 

4. 2022/2023 õppeaasta hoolekogu tööplaani arutelu. 

 

4.1 KUULATI: 

  

4.1.1. Mariliis Aren teeb ettepaneku, et enamus teemasid võiks läbi töötada väiksemates 

töörühmades. Nii oldaks hoolekogu koosolekuteks enam ettevalmistatud ning need oleksid ajaliselt 

lühemad. Vajadusel võiks kaasata ka valla juristi.  

Direktor Tiina Lohur teavitab, et kooli kodukorra üle on õpetajaskond hiljaaegu arutanud. Tiina 

Lohuri sõnul ei ole kooli kodukorda mõistlik muuta keset õppeaastat, argumendiga nõustutakse. 

Hoolekogu tegeleb kooli kodukorra-teemaga märtsi-aprillikuus, uue kodukorra kehtestab direktor 

augustikuus.  

Avaliku konkursi kord on aastast 2012. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 p 8 järgi kehtestab 

kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute 

ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra; 

Mariliis Aren sõnul võiks arutada ka õppekavade üle, vajadusel peatuda õppeainetel, mis on 

arvestuslikud, mis mitte.  

Murekoht on loovtöödega. Senise korra järgi lasub klassijuhatajal loovtöö juhendajana väga suur 

koormus. Ka jääb loovtööde esitamine maikuusse, mis on koolis kiire aeg. Leitakse, et loovtöid 

võiks hakata planeerima juba 7.klassis. 

4.1.2 Aren teeb ülevaate eelmise õppeaasta hoolekogu tööplaanidest, mis nö. õhku jäid: 

1.kooliastme lapsevanemate töövarjupäev kevadel. Imre Heinsaar leiab, et söögivahetundide teema 

ei ole leidnud lõplikku ja kõiki osapooli rahuldavat lahendust: kell 9.45 sööv ning näiteks 

muusikakoolis käiv laps ei jõua pikapäeva söögikorra ajal (kl 13.15-13.45) süüa, sest tal on samal 

ajal koolitund. 

Mariliis Aren leiab, et hoolekogu võiks jätkata osalemist senistel kooliüritustel, need on:  

uute õpetajate tervitamine 1. septembri aktusel, õpetajate päeva korralduses kaasalöömine ja laste 

jõulutervitus.  

Kindlasti kujuneb üheks arutlusteemaks koolitransport, sest kevadel 2023 on vaja välja kuulutada 

uus hange. 

4.1.3. Hoolekogu soovib ülevaadet kooli pidaja teenistusliku järelevalve tulemustest. Kati Nõlvak 

teeb ettepaneku kutsuda seda teemat tutvustama Elar Niglas. 

4.1.4. Lisaks teeb Kati Nõlvak ettepaneku, et hoolekogu võiks saada ülevaate Türi valla tervise- ja 

heaolu profiilist. Virginia Ciunite leiab, et probleemsete kooliõpilaste teema tuleks tugevamalt 

lauale võtta. Teemaga haakub ka huvitegevus. 
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4.2. OTSUSTATI: 

 

4.2.1. Dokumente jagatakse Drive`s ning töögrupis osaleb liige, keda konkreetne teema kõnetab. 

Hoolekogu tegeleb kooli kodukorra-teemaga märtsi-aprillikuus, uus kodukord kinnitatakse 

augustikuus.  
4.2.2. Hoolekogu tööplaani kinnitamine jääb 2023.a. jaanuarikuusse ning siis vaadatakse üle ka 

eelmisel aastal poolelijäänud teemad. 

4.2.3. Järgmisel hoolekogu koosolekul käsitletakse ühe punktina teenistusliku järelevalve tulemusi, 

neid kutsutakse esitlema Türi abivallavanem Elar Niglas. 

4.2.4. Huvitegevuse teemaga tegeleb hoolekogu jaanuarikuus 2023, arutelule kaasatakse Türi valla  

terviseedenduse spetsialist Eeva Seera. 

   

5. Kooli sündmuste kalender.  

 

5.1 KUULATI: 

 

5.1  Hoolekogul on ettepanek kajastada kooli sündmuseid senisest rohkem Stuudiumi kalendris. 

Leitakse, et info eelseisvatest sündmustest võiks vanemateni jõuda aegsasti. Lisaks võiks teated 

eelseisvatest ja konkreetset last puudutavatest väljasõitudest (näiteks erinevad võistlused, 

lauluproovid jms) saata Stuudiumis sõnumina nii lapsele kui lapsevanemale. Nii on vanem alati 

kursis, kuhu laps minema peab. Hoolekogu liikmete arvates võiks olulisemate ürituste kava olla  

nähtav juba septembri alguses. Huvitegevuse laat ja/või info huvialaringide kohta võiks olla aga 

teada juba augusti lõpus, et teave lastele koolis pakutavate huvialaringide kohta jõuaks adressaadini 

aegsasti.  

  

5.2 OTSUSTATI: 

 

5.2.1 Koolidirektor Tiina Lohur ja hev-koordinaator Ave-Maria Tootsi tutvustavad hoolekogu 

ettepanekuid õpetajaskonnale ja ürituste kalendri eest vastutavale huvijuhile 15.12.22 toimuvas 

mõttekojas.  

 

 

 

Türi Põhikooli hoolekogu järgmine koosolek toimub 17.01.2023. 

 

 

 

Tiina Lohur                                                                                                    Ave-Maria Tootsi 

Juhataja                                                                                                          Protokollija                                                                                                                   


