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PÄEVAKORD:
1. Ülevaade õppeaastast 2021/ 2022 – ettekandja Koigi Kooli direktor Annela Ojaste
2. Ülevaade Koigi Kooli 2022 aasta eelarvest – ettekandja Koigi Kooli direktor Annela Ojaste
3. Jooksvad küsimused ja informatsioonid.
Päevakorra kohta küsimusi, märkusi või ettepanekuid ei esitatud ja päevakord kinnitati 8
hoolekogu liikme poolthäälega.
1. Ülevaade õppeaastast 2021/2022 – ettekande tegi Koigi Kooli direktor Annela Ojaste
Sellel õppeaastal alustas Koigi Koolis õppimist 105 õpilast ja lõpetame arvatavasti 106 õpilasega.
Lasteaias on 39 last.
2021.aasta lõpus läks ära töölt poiste tehnoloogiaõpetaja, jaanuarist 2022 alustas tööd
tehnoloogiaõpetajana Kalev Altmets. Aasta lõpus läks ära huvijuht Saima Kams, kes asus tööle
Järva Valla Koigi noortekeskuses ning uus huvijuht Elis-Erika Maasi alustas tööd 4.aprillil.
Vestlusel oli tema tugevateks külgedeks fotograafia ja sotsiaalmeedia. Alustab ka õpilasesinduse
tööle rakendamist, mis ei ole veel Koigi koolis rakendunud. Majandusjuhataja Mari-Ann Kivi jäi
lapsehoolduspuhkusele ning teda asendab Liia Aigro. Väikeklassi õpetaja Madli Ainjärv jäi ka
lapsehoolduspuhkusele ning tema asendajat otsime sügiseks.
Selle õppeaastal on kaks suuremat üritust;
1) Kevadtalgud 10.mail. Oodatakse appi ka lapsevanemaid. Alustame taimekastide
projektiga, kastid tegi Kalev Altmets ning materjaliga toetas Thermoarena OU. Kool
kasvatab köögivilju ja ürte, mida sügisel kasutatakse toiduks sööklas.
2) Suur kevadkontsert 20. mail lastevanematele.
Koigi Kooli kõige väiksem klass on 8 õpilasega ning kõige suurem 18 õpilast, aga teistes
klassides on keskmiselt 10-12 õpilast. Eelkoolis käib 15 õpilast. 9. klassist proovib teha
gümnaasiumi katseid 7 õpilast. Gümnaasiumi katsed selle õppeaastal toimuvad elektroonselt ja
meie koolis. Õpilased osalevad ka PISA uuringus.
Hoolekogu esimehe küsimusele, kas Koigi kooli õpilased osalevad ka olümpiaadidel, osalemise
kohta ei ole infot kooli kodulehel. Direktor selgitab, õpilased käisid küll olümpiaadidel –
matemaatika, eesti keel, keemia, inglise keel. Matemaatikaolümpiaadil saavutati häid tulemusi, 8.
klassi õpilane võitis piirkondliku matemaatikaolümpiaadi. Tulemused ei ole avalikud seosed
andmekaitse nõuetega, sellepärast ei ole ka tulemusi kodulehel, aga koolis saavad õpilased oma
tunnustuse.
Koigi koolis annavad osalise koormusega tunde füüsikaõpetaja ning geograafia tunnid on jagatud
kolme õpetaja vahel. Eesti keele õpetaja Igor Kotjuh annab tunde 7.-9. klassis ning Kadri Liblik
annab eesti keele tunde 5.-6. klassis. Elmar Luha: Kooli kodulehelt puudub õpetajate nimekirjast
eesti keele õpetaja Igor Kotjuhi nimi. Kool lisab õpetaja nime kodulehele. Hoolekogu liikmetest
lapsevanemad on väga rahul eesti keele õpetaja Igor Kotjuhiga, sest kohustuslik kirjandus on
huvitav ning kutsub lugema.
Hoolekogu liige Pille-Riin Kranich uurib, miks ei ole kogulehel pilte üritustest. Direktor selgitas,
et pilte ei tohi avaldada õpilaste ja lastevanemate nõusolekuta, sest kool ei ole avalik ruum.

Elmar Luha: Kooli ja lasteaia arengukava: Kooli ja lasteaia tegevuskavad olid hoolekogu
liikmetele eelnevalt saadetud tutvumiseks, Kooli tegevuskaval oli vale õppeaasta, Kooli
tegevuskavas paljud tegevused korduvad. Direktor selgitas, paljud tegevused korduvad, sest seda
on põhjustanud pidev distantsõpe. Õppeaasta lõpus kooli sisehindamise aruandes on kokkuvõte
tegevuskavast, missugused tegevused on tehtud ning mis tegemata ning miks.
Hoolekogu esimehe küsimusele, kas lasteaia tegevuskava on tehtud tagant järele. Marian Lees
selgitas, et tegevuskava koostatakse enne õppeaasta algust, üritused, mille toimumine ei sõltu
kellestki on kindla kuupäevaga tegevuskavas, aga üritused, mis sõltuvad teistest inimestes on seal
nädala või kuu täpsusega.
Hoolekogu esimehe küsimusele, mis on probleemiks geograafiaõpetaja asendustega, sest
vallavanem on teinud 4. aprillil valla dokumendiregistrist nähtuvalt järelpärimise direktorile
geograafia tundide eest lisatasu maksmise kohta.
Direktorile ei olnud see järelpärimine jõudnud. Direktori selgitus hoolekogule oli järgmine:
geograafiaõpeaja konkursile sügisel ei laekunud ühtegi sooviavaldusi ning seega jaotati tunnid
kolme õpetaja vahel ära. 7. klassi geograafiatunde annab direktor ning seega tegi sügisel direktor
vallavanemale avalduse nende tundide rahastuseks. Sügisel otsitakse uut õpetajat, sest õppeaasta
keskel on keeruline leida õpetajat.
Ülevaade võeti teadmiseks.
2. Ülevaade Koigi Kooli 2022 aasta eelarvest – ettekande tegi Koigi Kooli direktor Annela
Ojaste
Eelarve oli saadetud hoolekogu liikmetele eelnevat tutvumiseks. Eelarves kool ei saanud seda
rahastust, mis oli taotluses. Puudu jääb veidi lasteaiaõpetajate töötasust, sest tõusis kõigi töötajate
palk. Suurem puudujääk on õpetajate palgafondis. Taotluses puudus palgatõus ning lepingulised
kohustused tuleb täita. Õpetajate töötasu puudujäägi küsime lisaeelarvest. Abivallavanem Tiina
Oraste selgitas, töötasu tuleb välja maksta ning puudujääk küsida lisaeelarvest.
Hoonete halduses oli eelmise aasta täitmine 40 tuhat eurot, selleks eelarveks küsiti 28 tuhat eurot
ning see ka eelarves kinnitati. Kool küsis ka veel 10 tuhat eurot mõis fassaadi remondiks, aga
seda raha ei eraldatud. Hoone halduse kulude katmiseks puudu tuleva summa küsib kool ka
lisaeelarvest. Muude eelarveridadega tuleme toime.
Hoolekogu esimehe küsimusele, kas on plaanis ka lasteaia remont - fassaadi värvi koorumine.
Direktor vastas et selleks on vaja raha küsida lisaeelarvest, vaja oleks välja vahetada
vihmaveerennid, mis on auklikud. Selle töö teostamiseks oleks vaja oleks üle vaadata lasteaia
rekonstrueerimiselepingus olevad garantii tingimused.
Küsimus Järva valla haridusvõrgu analüüsist, Koigi kooli rahasumma juurde panek vallalt on
kõige suurem võrreldes teiste koolidega. Sellel küsimusele ei oska keegi vastata. Abivallavanem
lubas ka uurida ning valla palgakorraldus õpetajatel tuleb viia ühtsetele alustel. Koigi Kool ja
Järva-Jaani gümnaasium on läinud üle üldtööaja arvestusele.
Ülevaade võeti teadmiseks
3. Jooksvad küsimused ja ettepanekud –
Jooksvaid küsimusi ja infot ei olnud.
Järgmise hoolekogu koosoleku toimumise aja konkreetset kuupäeva kokku ei lepitud, koosolek
toimub augustikuus enne uue õppeaasta algust.
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