
Laeva Põhikooli hoolekogu tööplaan 2017/2018. õppeaastal 

 

1. Laeva Põhikooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, 

õpetajate, koolipidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide 

ühistegevuses :jälgida kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldust ja tulemuslikkust, aidata 

kaasa õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisele, aidata igati kaasa kooli 

juhtkonnale avatud ja õppijasõbraliku kooli maine kujundamisele ja hoidmisele, parendada 

koostööd lastevanemate ja kooli vahel (sh infovahetuse parendamine).  

2.  Hoolekogu õigused ja kohutused tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest. 

3.  Hoolekogu on moodustatud ja töökord kehtestatakse koolipidaja kehtestatud 

korras  (Laeva Vallavolikogu määrus „Laeva Põhikooli hoolekogu moodustamine ja selle 

töökord“  30.11.2011 nr 25) ja tulenevalt Laeva Põhikooli Kooli hoolekogu tegutsemise 

korrast  (direktori käskkiri  04.09.2015 nr 7 – kättesaadav Laeva Põhikooli 

kodulehel:  www.laeva.edu.ee 

4. Hoolekogu põhiline töövorm on koosolek, mille kutsub kokku esimees, tema äraolekul 

aseesimees. Ülesannete täitmise huvides  ja kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib 

rakendada side- ja infotehnoloogiliste vahendite kaudu korraldatud töövormi. 

5.  Hoolekogu korralised koosolekud  toimuvad  vastavalt vajadusele kuid mitte harvem kui 1 

kord nelja kuu jooksul.  Iga järgneva  korralise koosoleku täpne kuupäev lepitakse kokku 

eelmisel korralisel koosolekul. Ootamatutest vajadustest tulenevalt on võimalik  erakorralise 

koosoleku kokkukutsumine.   

 

Arvamuse avaldamine kooli 2018. aasta eelarve kohta. 

Arvamuse avaldamine kooli kodukorra kohta. 

Hoolekogu 2017/2018 õppeaasta tegevuskava arutelu, kinnitamine 

Muud vajadusest tulenevad teemad 

August 2017 

Nr 3 

Kooli arengukava uuendamise vajalikkusest 

Arvamus  kooli õppekavasse muudatusena lisada ujumise algõpetuse 

õppekava muudatus. 

Arvamus koolivaheaegade kohta 

Arenguvestluste läbiviimine koolis 

Sisehindamise aruanne. 

Muud vajadusest tulenevad teemad.  

Oktoober 2017 

Nr 1 

Arvamuse avaldamine kooli 2018 -2023 arengukavale. 

Arvamuse avaldamine kooli põhimääruse kohta 

Arvamuse avaldamine kooli palgakorralduse põhimõtete kohta. 

Muud vajadusest tulenevad teemad 

Märts2018 

Nr 2 

Kokkuvõte õppekasvatustööst 2017/2018 ja 

Ettevalmistused sügiseseks vastuvõtmiseks 

Suvised remonditööd koolimajas 

Õpetajate vabade ametikohtade konkurssi korrast 

Kooli 2019 a eelarve planeerimine, uue arengukava koostamise arutelu 

Muud vajadusest tulenevad teemad 

Juuni 2018 

Nr 3 

Hoolekogu 2017/2018 tegevuste kokkuvõte 

Kooli üldtööplaani ja ürituste kavaga tutvumine 

Arvamuse avaldamine kooli õppekava ja päevakava kohta 

Huviringide, pikapäevarühma vajadusest  ja töökorraldusest uuel 

õppeaastal 

Muud vajadusest tulenevad teemad(kaader) 

August 2018 

Nr 4 

 


