
PÕLVA ROOSI KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1 
Elektrooniliselt ajavahemikul 26. oktoober - 5. november 2020 

PÄEVAKORD 
1. Osaliselt uuenenud hoolekogu koosseis. Hoolekogu töö tutvustus. 
2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe ning protokollija valimised
3. Menüü avalikustamine kooli kodulehel
4. Kooli 2021. a eelarve arutelu
5. Käitumine koroonakriisi korral
6. Kohapeal algatatud küsimused

Osalesid: 1. Kairit Numa - koolipidaja esindaja 2. Katrin Sing - põhikooli õpetajate esindaja 3. Anne
Noorem – lasteaia õpetajate esnidaja 4. Margit Leppund - kooli lastevanemate esindaja 5. Moonika 
Filatov - kooli lastevanemate esindaja 6. Karin Simso - kooli lastevanemate esindaja 7. Janek Ojaots
- kooli lastevanemate esindaja 8. Allan Aron – lasteaiarühma vanemate esindaja 9. Eve Salundi – 
koolijuht 

Päevakorrapunkt 1

Osaliselt uuenenud hoolekogu koosseisu tutvustusring.Tutvustati liikmeid ja hoolekogu tööd. 

Päevakorrapunkt 2 

Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimised. Tuli ettepanek hoolekogu esimeheks valida Moonika 
Filatov, aseesimeheks Karin Simso ja protokollijaks Katrin Sing. Kõik osalejad nõustusid. 

Päevakorrapunkt 3

Hoolekogu liikmed ei pea vajalikuks nädala menüü olemasolu kooli kodulehel. Piisab, kui see on 
koolis söögisaalis ning teadete tahvlil. 

Päevakorrapunkt 4

Koolijuht Eve Salundi tutvustas kooli 2021 a eelarvet, hoolekogul täiendavaid ettepanekuid polnud. 

Päevakorrapunkt 5

Hoolekogu kiitis heaks koolijuhi ettepaneku jätkata kontaktõppega (sarnaselt kevadel olnud 
olukorraga) võimalikult kaua, sest meie kooli kõikidele lastele distantsõpe ei sobi. 

Päevakorrapunkt 6

Kohapeal algatatud küsimusi polnud. 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub novembris 2020. Kuupäev selgub hiljem. 

Koosolekut juhatas ja protokollis Eve Salundi 



ROOSI KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2
24. november 2020 elektrooniliselt 

Osalesid: 1. Kairit Numa - koolipidaja esindaja 2. Katrin Sing - põhikooli õpetajate esindaja 3. Anne
Noorem – lasteaia õpetajate esnidaja 4. Margit Leppund - kooli lastevanemate esindaja 5. Moonika 
Filatov - kooli lastevanemate esindaja 6. Karin Simso - kooli lastevanemate esindaja 7. Janek Ojaots
- kooli lastevanemate esindaja 8. Allan Aron – lasteaiarühma vanemate esindaja 

PÄEVAKORD 

1. Kooli hoolekogu 2020/2021. õppeaasta tööplaani kinnitamine

Roosi Kooli hoolekogu esimees Moonika Filatov saatis liikmetele tutvumiseks tööplaani, kus oli 
kirjas hoolekogu tegevuse eesmärgid, tegevuse sisu ning täitmise ajakava. Hoolekogu liikmed 
kinnitasid selle. 

Protokollis Katrin Sing  



Roosi Kooli Hoolekogu tööplaan                        
2020/ 2021 õppeaasta

I Tegevuse eesmärgid

Põlva Roosi Kool - erivajadustega õpilaste ja noorte õpi- ja tugikeskus.

II Tegevuse sisu
 Kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimine;
 Õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine;
 Kooli eelarve kava projekti kohta arvamuse avaldamine;
 Arvamuse avaldamine kooli vastuvõtu tingimuste ja korra kohta, arenguvestluste 

korraldamise tingimuste ja korra kohta, kooli kodukorra ja õpilaskodu kodukorra kohta, 
arengukava ja selle muudatuste kohta, sisehindamisaruande kohta;

 Avalikkuse teavitamine hoolekogu tööst ja vastuvõetud otsustest ning ettepanekutest;
 Materiaalsete ressursside ja kooliruumide sihtotstarbelise kasutamise jälgimine;
 Kooli juhtimise korralduse, tervise- ja töökaitse ning tuleohutuse täitmise jälgimine;
 Õpilaste või nende vanemate poolt esitatud pretensioonide lahendamine õppe- ja 

kasvatustööd puudutavates vaidlusalustes küsimustes;
 Roosi Kooli jätkusuutlikkuse toetamine lastevanemate arvamuste kajastamise kaudu 

meedias; 
 Kooli lastevanemate kokkukuuluvustunde loomine, arendamine  ühistegevuste ja koolituste 

kaudu. 

III Täitmise ajakava

I poolaasta 
Kooli lastevanemate üldkoosolek, uute liikmete valimine. 
Esimehe, sekretäri ja aseesimehe valimine. Hoolekogu tööplaani koostamine.
Hoolekogu tööplaani kinnitamine.

II poolaasta
Huviringide tööst.
II poolaasta üritused.
Hoolekogu ja õpetajate ühisüritus-koosviibimine.
Kokkuvõte õppe- ja kasvatustegevusest.
Tervise- ja töökaitse ning tuleohutuse täitmisest. 


