
 

KOERU KESKKOOLI HOOLEKOGU  2021/2022 tegevuse aruanne 

Hoolekogu koosseis al 2021 sügisest   - 10 liikmeline  

Raido Johanson - gümnaasiumiõpetajate esindaja 

Kerle Põldver -  põhikooliõpetajate esindaja 

Katrin Perlin- põhikooli lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees 

Merle Aruoja- põhikooli lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees 

Pilvi Pettai- 1. kooliastme õpilaste vanemate esindaja 

Maret Kool- gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja 

Rainis Adson- õpilaste esindaja 

Sigrid Saar - vilistlaste esindaja 

Ülle Jääger - kooli toetava organisatsiooni esindaja (Koeru Haridus-ja Kultuuriselts) 

Alari Teppan - kooli pidaja esindaja 

 

2021/2022  õ/a tegemised  (kokku 7 koosolekut, s.h 5 elektroonilist):  

 31.08 e-koosolekul kooskõlastas hoolekogu kooli õppekava (muudatuste ettepanekuid ei 

esitatud). 

 27.09 e-koosolekul nõustus hoolekogu õpilaste arvu suurendamisega üheks õppeaastaks 

9.klassis  24lt 26le õpilasele.  

 

04.10 ja 12.10 toimunud lastevanemate üldkoosolekul valiti uue hoolekogu koosseisu 

lastevanemate esindajad. 

 07.02.  puudusid P.Pettai, S.Saar, Ü.Jääger, R.Johanson-  uute hoolekogu liikmete 

tutvustamine; hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine. Arutelu ettevõtjate kirjaliku 

pöördumise koostamiseks volikogule gümnaasiumihariduse andmise jätkamiseks Koeru 

Keskkoolis.  Iga hoolekogu liige kooskõlastas eelnevalt 1-2 ettevõtjaga ning seejärel saadeti 

hoolekogu koostatud ettevõtjate kirjalik pöördumine piirkonna ettevõtete juhtidele (kokku 11), 

kes pöördumise digiallkirjastasid  ja edastastasime ettevõtjate pöördumise Järva 

Vallavolikogule. 

 07.03.  e-koosolek-  seoses volikogus oleva haridusvõrgu korrastamise otsuse eelnõuga koostas 

hoolekogu kirjaliku arvamuse Koeru Keskkooli gümnaasiumiosa tegevuse ümberkorraldamise 

osas (valla suurim haridusasutus, Koeru koolis õpilaskoha maksumus ja täiendavad kulud 

väikseimad). 

 14.03.  e-koosolekul  andsid hoolekogu liikmed arvamuse õppekava muudatuste osas. 

Õppekava muudatused kooskõlastati. Ettepanek laiendada gümnaasiumi valikainete osas 

rohkem  ka majaväliseid võimalusi (nt www.edumus.ee keskkond) 

 04.05  puudus A.Teppan.  Koosolekul tutvustas õppejuht uue õ/a plaane (avatakse 2 esimest 

klassi, 10.klassi soovijaid 15+ õpilast, õpetajate lisavajadused). Direktor andis ülevaate kooli 

eelarvest ja arengukava koostamisest (eelarves viimased 3 aastat  u 5% muutused: palga osad; 

majandusosa on pigem kärbitud; ehituslikke ettevõtmisi teha ei saa, kuid kriitilised on 

valitsejamaja ja mõisa aknad, vundament). Arengukava põhiosaga on soov juuniks valmis 

saada. 

 21.06 e-koosolekul kooskõlastati kooli õppekava muudatused. 

http://www.edumus.ee/

