
Hoolekogu koosolek 20.12.2021 

Osalejad: Raul Omel, Liilia Raik, Reinhold Omel, Tiina Troškin, Sandra Kripson, Ülo Needo, Margo 

Hussar (direktori ), Evelin Rätsep (seisukohad esitas meili teel) 

Puudusid: Aliis Udras, Nils-Naatan Kaivo   

 

Algus: 18.00 

Lõpp: 19.30 

 

Päevakord: 

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe ning protokollija valimine 

2. Hoolekogu töökorraldus (direktor Margo Hussar) 

3. Loa andmine tunniplaanis kõikidele klassidele lisatunniks, milleks on klassijuhataja tund 

4. Mooste Mõisakooli arengukava aastateks 2022-2026  

5. Infod 

 

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe ning protokollija valimine 

Protokollija kandidaadiks esitati Tiina Troškin.  

Otsus: otsustati protokollijaks valida Tiina Troškin 7 poolt häälega sh Evelin Rätsep hääletas e-kirja 

teel  

Hoolekogu esimehe kandidaadiks esitati Raul Omel 

Otsus: otsustati hoolekogu esimeheks valida Raul Omel 7 poolt häälega sh Evelin Rätsep hääletas e-

kirja teel  

Hoolekogu aseesimehe kandidaadiks esitati Liilia Raik 

Otsus: otsustati hoolekogu aseesimeheks valida Liilia Raik 7 poolt häälega sh Evelin Rätsep hääletas 

e-kirja teel  

 

Hoolekogu tööplaan 2021/2022. õa 

Hoolekogu põhiülesanneteks on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste ja vanemate, 

vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, 

planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. 

   



Otsus: korralised koosolekud toimuvad: 

15. märts 2022 kell 18.00 

24. mai 2022 kell 18.00 

6. september 2022 kell 18.00 

Tegevused kooliaasta alguses.  

1. Kooliaasta algusega seotud küsimuste arutelu. 

2. Tutvumine kooliruumidega. 

3. Kokkuvõtete tegemine varasema perioodi tegevustest.  

Läbivad tegevused.  

1. Kooli tegevust reguleerivate dokumentide arutelu ja arvamuse avaldamine. 

2. Distantsõppe korraldusega seotud küsimuste arutelu ja ettepanekute tegemine distantsõppe 

korraldamiseks. 

3. Osalemine kooli arengukava ettevalmistamisel ning  selle kohta enne kinnitamist oma 

arvamuse avaldamine.  

Tegevused enne uue kooliaasta algust.  

1. Hoolekogu töö parandamiseks ettepanekute kogumine. 

2. Uue õppeaasta tööplaani arutelu. 

 

2. Hoolekogu töökorraldus (direktor Margo Hussar) 

Direktor tutvustas hoolekogu töökorraldus, õigusi ja kohustusi. 

3. Loa andmine tunniplaanis kõikidele klassidele lisatunniks, milleks on klassijuhataja 

tund 

Direktor selgitas vajadust tõsta tunnikoormust ühe lisa tunni võrra igal klassil. Lisatavaks tunniks on 

klaasijuhataja tund, mis hakkab endas sisaldama ka KiVa programmi.  

Otsus: Lubame tõsta tunnikoormust igal klassil ühe tunni võrra nädalas. Otsustatud 7 poolt häälega sh 

Evelin Rätsep hääletas e-kirja teel  

4. Mooste Mõisakooli arengukava aastateks 2022-2026  

Direktor tutvustas arengukava 

Otsus: Hoolekogu liikmed saadavad 28. detsembriks parandus- ja täiendusettepanekud meililisti. 

Arutelu toimub e-kirja teel ja 30. detsembril esitab hoolekogu oma ühised ettepanekud  direktorile. 

5. Infod 

Ettepanek: koolimaja väiksemate parandus ja pisiremonttööde korral kaasata väikestes gruppides 

õpilasi koos vanematega, et tekitada suuremat oma kooli tunnet. 



Ettepanek: valitsejamaja avada õpilastele senise kella 8.15 asemel kell 8.00, sest kuigi õpilastel on 

võimalik kooli saabudes minna peamajja, ootavad nad siiski külmetades valitsejamaja ukse taga 

 

Protokollija 

Tiina Troškin 

 

Hoolekogu esimees  

Raul Omel 


