VORU MAAKOND
URVASTE VALLAVOLIKOGU

MAARUS
Kuldre

18. aprill 2012. nr 4

Kuldre Kooli hoolekogu moodustamise
kord ja tookord

Maarus kehtestatakse pohikooli- ja giimnaasiumiseaduse § 73 loike 1 ning koolieelse
lasteasutuse seaduse § 5 loike 3 ja § 24 alusel.

l.peatukk
Uldsatted
§ 1. Reguleerimisala
Maarusega kehtestatakse Urvaste valla Kuldre Kooli (edaspidi
moodustamise kord ja hoolekogu tookord.

kool) hoolekogu

§ 2. Kooli hoolekogu moiste
(1) Kuldre Kooli (edaspidi kooli) hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ulesanne on
kooli opilaste, pedagoogide, kooli pidaja, laste ja opilaste vanemate, vilistlaste ja kooli
toetavate organisatsioonide iihistegevus oppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja
jalgimisel ning Qppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.
(2) Kooli hoolekogu juhindub oma tegevuses pohikooli- ja gumnaasiumiseadusest, koolieelse
lasteasutuse seadusest, kooli pohimaarusest ning teistest oigusaktidest.
2.peatiikk
Hoolekogu moodustamine
§ 3. Hoolekogu koosseis
(1) Hoolekogu moodustatakse vahemalt 7-liikmelisena.
(2) Hoolekogusse liikmete nimetamisel lahtutakse pohikooli- ja gumnaasiumiseaduse
paragrahvis 73 ja koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahvis 24 satestatust.
(3) Kooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, oppenoukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli
toetavate organisatsioonide esindajad.
(4) Uhe asutusena tegutseva pohikooli ja lasteaia hoolekogu koosseisu kuulub vahemalt kaks
oppenoukogu esindajat, kellest tiks esindab pohikooli ja teine lasteaia opetajaid, ning nii
pohikooli- kui ka lasteaialaste vanemate esindajad.
(5) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide
esindajad ei tohi kuuluda koolitootajate hulka.

§ 4. Hoolekogu moodustamine ja liikmete valimine
(1) Hoolekogu moodustab ja selle arvulise suuruse ja koosseisu kinnitab Urvaste vallavalitsus
kooli direktori ettepanekul.
(2) Hoolekogu liikmekandidaatide nimekirja koostamisel lahtub kooli direktor jargmistest
pohimotetest:
1) oppenoukogu esindajaks on oppenoukogu poolt nimetatud isik voi isikud;
2) vanemate esindajaks on kooli opilaste ja lasteaia laste vanemate seast vanemate poolt
avalikul koosolekul valitud isikud;
3) vilistlaste esindaja kooskolastatakse vilistlaste organisatsiooniga selle olemasolul;
4) kooli toetava organisatsiooni esindaja kooskolastatakse organisatsiooniga, keda liige
hoolekogus esindab;
(3) Vallavolikogu maarab hoolekogusse kooli pidaja esindaja oma liikmete hulgast volikogu
uue koosseisu volituste alguses volikogu volituste ajaks.
§ 5. Opetajate esindaja valimine
(1) Opetajate esindajate valimine toimub oppenoukogu koosolekul ja lasteaia opetajate
koosolekul.
(2) Kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse tiles oppenoukogu liikmete poolt.
(3) Esindajate valimine toimub avaliku haaletamise teel.
(4) Koik kandidaadid haaletatakse labi iihekaupa ning opetajate esindajateks kooli
hoolekokku loetakse enim haali saanud kandidaadid.
§ 6. Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine
(1) Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine toimub
vanemate (uld)koosolekul, mille kutsub kokku direktor.
(2) Direktor avaldab vanemate koosoleku kohta teate vahemalt 10 paeva enne koosoleku
toimumist eKooli kaudu ja kooli veebilehel. Klassijuhatajad teavitavad vanemaid koosoleku
toimumisest opilaste kaudu. Teatesse margitakse koosoleku toimumise aeg, koht ja
paevakord.
(3) Vanemate koosolekut juhatab direktor.
(4) Vanemate koosolekust voivad haaleoigusega osa votta kooli opilaste ja lasteaia laste
vanemad, eestkostjad voi hooldajad (edaspidi vanemad). Vilistlaste ja kooli toetavate
organisatsioonide esindajate valimisel hoolekokku voivad haaletamisest haaleoigusega osa
votta ka vilistlased ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad.
(5) Kandidaadid hoolekogusse seatakse tiles vanemate koosolekul.
(6) Kandidaatideks voivad olla koik koosolekul osalevad vanemad, vilistlased ja kooli
toetavate organisatsioonide esindajad, kes on andnud nousoleku kandideerimiseks.
(7) Esindajate valimine toimub avaliku haaletamise teel.
(8) Koik kandidaadid haaletatakse labi uhekaupa ning vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate
organisatsioonide esindajateks kooli hoolekokku loetakse enim haali saanud kandidaadid.
(9) Vanemate koosolek ja otsused protokollitakse.
§ 7. Hoolekogu liikmete volituste kestus
(1) Kooli pidaja esindaja volitus kestab volikogu poolt uue liikme nimetamiseni, kuid mitte
kauem, kui tema volikogu koosseisu kuulumise lopuni.
(2) Vanemate esindaja volitus kestab kuni liikme lapse koolist voi lasteaiast valjaarvamiseni.
(3) Vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate volitused loppevad uute
esindajate kinnitamisel.
(4) Koikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on oigus oma volitusest loobuda.
(5) Hoolekogu koosseisu muutmine toimub analoogselt selle moodustamisega.

3. peatiikk
Hoolekogu ulesanded

§ 8. Hoolekogu eesmark ja ulesanded
(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mis taidab talle seadustes ja nende alusel pandud
ulesandeid rung teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud kusimuste paremaks
lahendamiseks.
(2) Opilasel ja vanemal on oigus poorduda kooli hoolekogu poole opetamist ja kasvatamist
puudutavate vaidluskiisimuste korral.
§ 9. Hoolekogu padevus
(1) Hoolekogu juhindub oma tegevuses pohikooli- ja gumnaasiumiseadusest, koolieelse
lasteasutuse seadusest, kooli pohimaarusest ning muudest oigusaktidest.
(2) Hoolekogu padevuses on:
1) arutada labi ja anda arvamus kooli oppekava ja selle muudatuste ning oppekorralduse
muudatuste kohta;
2) arutada labi ja anda nousolek loimitud aine- ja keeleoppe kasutamiseks, kutsealase
eelkoolituse voi kutseoppe labiviimseks ja piirkondliku eripara voi kooli omapara
arvestamiseks oppekava oppeainete nimistu koostamisel;
3) teha Urvaste vallavolikogule ettepanek koolis voi selle iiksikutes klassides eesti keelest
erineva oppekeel voi kakskeelse oppe sisseviimiseks;
4) anda nousolek kehtestada pohikooli osas klassi taitumuse ulemiseks piirnormiks kuni 26
opilast. Klassitaitumuse piirnormi suurendamise otsustab direktori ettepanekul Urvaste
vallavalitsus.
5) anda arvamus direktori poolt ettevalmistatud kooli vastuvotu tingimuste ja korra eelnou
kohta;
6) anda arvamus opilastega labiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra
kohta;
7) teha koolile ettepanek pikapaevaruhma moodustamiseks ja selle too korraldamiseks ning
pikapaevaruhma taitumuse ulemise piirnormi suurendamiseks. Pikapaevaruhma taitumuse
ulemise piirnormi suurendamise otsustab Urvaste vallavalitsus.
8) osaleda vajadusel kooli hadaolukorra lahendamise plaani valjatootamisel;
9) opilase suhtes rakendatava mqjutusmeetmena arutada opilasega tema kaitumist
hoolekogus;
10) anda arvamus kooli pohimaaruse ja selle muudatuste kohta;
11) osaleda kooli arengukava ja selle muudatuste valjatootamisel ning anda arvamus
arengukava ja selle muudatuste kohta enne arengukava voi selle muudatuste kinnitamist;
12) anda arvamus kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta;
13) kehtestada kooli direktori ettepanekul pedagoogide, valja arvatud direktori, ametikohtade
taitmiseks korraldatava avaliku konkursi labiviimise korra kohta;
14) anda arvamus kooli sisehindamise aruande kohta;
15) anda arvamus kooli eelarve projekti kohta;
16) osaleda oma esindaja kaudu kooli pedagoogide atesteerimiskomisjoni toos;
17) otsustada lasteaia lapse toidukulu paevamaksumus;
18) teha ettepanek suurema laste arvu kohta lasteaia ruhmas;
19) teha ettepanek lasteasutuse (lasteaia) tooaja kohta.
20) taita teisi oigusaktidega hoolekogule pandud ulesandeid.

4. peatiikk
Hoolekogu tookord

§ 10. Hoolekogu juhtimine ja too korraldamine
(1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretari.
(2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tood korraldab hoolekogu esimees, tema araolekul
aseesimees.
§ 11. Hoolekogu tegevuse planeerimine
(1) Hoolekogu koostab igaks oppeaastaks tooplaani, milles on:
1) tegevuse eesmargid;
2) tegevuse sisu (temaatika);
3) ulesannete taitmise tahtaeg.
§ 12. Koosolekute labiviimine
(1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad oppeaasta kestel vahemalt uks kord nelja kuu
jooksul. Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema araolekul
aseesimees.
(2) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vahemalt kolme
hoolekogu liikme, direktori voi linnavalitsuse ettepanekul.
(3) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema araolekul aseesimees.
(4) Koosolekul arutamisele tulevate kusimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide
eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema araolekul
aseesimees.
(5) Koosoleku toimumise aeg ja paevakord teatatakse hoolekogu liikmetele vahemalt uks
nadal enne koosoleku toimumist.
(6) Igal hoolekogu liikmel on oigus avaldada koosolekul oma arvamust, esinedaarutatavates
kusimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.
(7) Arutatavate kusimuste analiiusimiseks ja eksperthinnangute andmiseks voib hoolekogu
oma toosse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone voi tooruhmi.
(8) Hoolekogu koosolekutest voivad osa votta opilasesinduse esindajad, kooli oppe- ja
kasvatustegevuse tile riiklikku jarelevalvet teostavad ametiisikud, linnavalitsuse ametiisikud
ning teised isikud hoolekogu esimehe, tema araolekul aseesimehe loal.
(9) Hoolekogu on otsustusvoimeline, kui koosolekul on esindatud vahemalt pool hoolekogu
liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees voi aseesimees.
(10) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:
1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
2) koosoleku algus- ja lopuaeg;
3) koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi;
4) protokollija ees- ja perekonnanimi;
5) koosolekust osavotnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja
perekonnanimed;
6) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetused;
7) kinnitatud paevakord;
8) koosolekul sonavotnud isikute nimed ja sonavotu liihike sisu;
9) vastuvoetud otsused;
10) hoolekogu esimehe, tema araolekul aseesimehe ja protokollija allkirjad.
(11) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu toosse puutuvate materjalidega sailitatakse
koolis uhtsetel alustel muude kooli dokumentidega.

§ 13. Hoolekogu otsused ja nende taitmine
(1) Hoolekogu otsused voetakse vastu iildjuhul avalikul haaletamisel, hoolekogu otsusel voib
haaletamine olla salajane. Hoolekogu otsused voetakse vastu lihthaalteenamusega. Poolt- ja
vastuhaalte vordse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema araolekul aseesimehe
haal.
(2) Hoolekogu otsuste taitmist korraldab kooli direktor.
(3) Hoolekogu poolt vastu voetud otsused avalikustatakse kooli veebilehel.
§ 14. Otsuse vastuvotmine side- voi infotehnoloogiliste vahendite kaudu
(1) Kiiret otsustamist vajavates kusimustes voib hoolekogu otsuse vastu votta ka side- voi
infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.
(2) Otsuse vastuvotmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema
araolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist voimaldavas vormis hoolekogu liikmetele
otsuse eelnou ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning maarab vastamise tahtaja, mis ei
voi olla liihem kui viis toopaeva.
(3) Otsus loetakse vastuvoetuks, kui otsuse poolt haaletab tile poole hoolekogu liikmetest.
Poolt- ja vastuhaalte vordse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema araolekul
aseesimehe haal. Hoolekogu liige saab vastuse kirjalikku taasesitamist voimaldavas vormis.
(4) Haaletustulemused protokollib hoolekogu sekretar. Protokollile kirjutavad alia hoolekogu
esimees, tema araolekul aseesimees ja sekretar.
§ 15. Otsusega mittendustumine
Hoolekogu otsusega mittenoustumisel on huvitatud isikul oigus poorduda avaldusega
vallavalitsuse voi kooli oppe- ja kasvatustegevuse tile riiklikku jarelevalvet teostava ametniku
poole.
5. peatiikk
Loppsatted
§ 16. Aruandlus
Hoolekogu esimees esitab oppeaasta jooksul tehtud too aruande uks kord aastas vanemate
uldkoosolekule ja kooli pidajale. Aruanne kajastab oppeaasta jooksul tehtud tood ja plaane
uueks oppeaastaks.
§ 17. Maaruse joustumine
Maarus joustub 21. aprillil 2012.

Aivo Varton
Vallavolikogu esimees

