
 

KOERU KESKKOOLI HOOLEKOGU  2020/2021 tegevuse aruanne 

Hoolekogu koosseis al 2018     - 9 liikmeline  

Katrin Perlin - põhikooli lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees 

Merle Aruoja - põhikooli lastevanemate esindaja 

Marje Ots - gümnaasiumi lastevanemate esindaja 

Raido Johanson - gümnaasiumiõpetajate esindaja 

Kerle Põldver - põhikooliõpetajate esindaja 

Laura Matrov- õpilaste esindaja 

Rene Järvmägi - vilistlaste esindaja 

Ülle Jääger - kooli toetava organisatsiooni esindaja 

Toomas Tammik - kooli pidaja esindaja 

 

Vastavalt Järva vallavolikogu  20.12.2018 vastu võetud määrusele „Hoolekogu moodustamise kord ja 

töökord“  kinnitatakse kooli hoolekogu   

* koosseis  kolmeks aastaks 

*korralised koosolekud toimuvad õ/a kestel vähemalt 1 x   4 kuu jooksul. 

*esimees esitab õ/a jooksul tehtud töö aruande vanemate koosolekul, aruanne  avalikustatakse kooli 

veebilehel. 

2020/2021  õ/a tegemised  (kokku 5 koosolekut, s.h 4 elektroonilist):  

 19.10.  e-koosoleku päevakorras oli kooli õppekava muudatused,  sisehindamise aruanne ja 

õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord: 

muudatusettepanekuid ei tehtud ja hoolekogu kooskõlastas nimetatud dokumendid. 

 HTM järelvalve  raames  toimus 07.12.2020  hoolekogu esindajate (K.Perlin, M.Aruoja) 

kohtumine ja vestlus HTM ametnikega. Protokollitud. 

 25.01. e-koosolek Tulenevalt HTM järelvalve ettekirjutusest oli päevakorras kooli õppekava 

muudatus, hoolekogu kooskõlastas.  

 17.02. koosolekul  tegi HTM järelvalve tulemustest kokkuvõtte valla hariduse peaspetsialist 

A.Eesmaa (hoolekogu poolelt puudus iga-aastane üldtööplaan);  koolitoidu rahulolu uuringust 

andsid ülevaate koolitoitlustaja esindajad: 2020 rahulolu uuringus osales Koeru Keskkoolist 

kokku 48 inimest. Enim mainitud ettepanekud: vähem maitseaineid, eriti võõrapäraseid; 

kõvade kartulite probleem on sööklale teada ja otsitakse lahendust.  

Otsustati viia läbi juba 2020. kevadel koostatud õpilaste ideekorje- kuidas täita vahetunde 

vähendades nutisõltuvust. Saadud  ettepanekud ja soovid on koolil mõned juba tehtud, teised 

töös muutmaks kooli keskkonda õpilastele mõnusamaks. 

 26.02 e-koosoleku päevakorras oli  kooli arenguvestluste läbiviimise korra kooskõlastamine. 

Ettepanekuid ja kommentaare hoolekogu liikmetel ei olnud. 

 31.08 e-koosolekul andis hoolekogu arvamuse taas kooli õppekavale. 

 01.09.2021 oli tähtaeg esitada hoolekogu uue õppeaasta üldtööplaan 
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