
 

KOIGI KOOLI HOOLEKOGUKOOSOLEKU PROTOKOLL 

Koigi 23. august 2022 nr 3 

Algus kell 18.00, lõpp kell 19.30 

Võtsid osa hoolekogu liikmed: Marian Lees, Lea Traks, Kai Pruual, Katrin Merisalu, Pille-Riin 

Kranich, Elmar Luha, Tiia Järve, MariinaTeter. 

Puudusid hoolekogu liikmed: MeriliAlliku-Tõnise, Aivo Nugis. 

Kutsutud: Koigi Kooli direktor Annela Ojaste, Järva valla abivallavanem Tiina Oraste, Koigi Kooli 

majandusalajuhataja Lia Aigro. 

 
Päevakord:  

1. Ülevaade 2021/2022 õppeaastast (õppetulemused, eksamitulemused, olümpiaadidel 

konkurssidel/ osalemine) - ettekandja Annela Ojaste 

2. Informatsioon 2022/2023 õppeaastast - ettekandja Annela Ojaste 

3. 2023 aasta eelarve projekt - ettekandja Annela Ojaste 

4. Lasteaias lapse toidukulu (kinnitamine) - ettekandja Tiina Oraste 

5. 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 õppis Koigi Koolis  105 õpilast ja 9.klassi lõpetas 12 õpilast. Kiituskirjaga lõpetas 

kooli 12 õpilast, neist 1.klassis 4 õpilast, 2.klassis 3 õpilast, 3. klassis 3 õpilast, 5.klassis 1 õpilane 

ja 6.klassis 1 õpilane. 

Ainekiituskirja sai 23 õpilast – muusikas 11 õpilast, matemaatikas 4 õpilast, vene keeles 1 õpilane, 

keemias 3 õpilast, inglise keeles 2 õpilast, inimeseõpetuses  1 õpilane ja käsitöös 1 õpilane. 

Täiendava õppetööle jäi 9 õpilast, neist kõige rohkem 7. klassis 6 õpilast. Täiendava õppetööle 

jäämise põhjused on erinevad: koolist pikad puudumised, konsultatsioonitundides mitte osalemine 

ja tundides kaasa mitte töötamine. 31. augusti õppenõukogus selgub, kes sooritas täiendava õppetöö 

ja saab jätkate kooliteed järgmises klassis, kes mitte. 

9. klassi lõpetas 12 õpilast. Ainekiituskirju anti välja 9-le õpilasele. Lõpueksamid sooritasid 

õpilased eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles, keemias ja ühiskonnaõpetuses. Kõik 12 õpilast 

lõpetasid põhikooli. 

Olümpiaadid ja konkursid: 

1) matemaatika olümpiaadil osales kokku 6 õpilast, piirkonnavoorus I koha saavutas 8. klassi 

õpilane ning III koha saavutas 5. klassi õpilane, 

2) keemia olümpiaadil osales 3 õpilast, 

3) Känguru matemaatikavõistluses osales 25 õpilast, 

4) Inglise keele olümpiaadil osales 2 pilast, parim tulemus III-IV koht piirkonnavoorus, 

5) Geograafiaolümpiaadil osales 2 õpilast, 

6) Keelekonkursil Luuleprõmm osales 2 õpilast ning 1 õpilane sai Järvamaa parima tulemuse. 

Ülevaade võeti teadmiseks. 

 

2. Informatsioon 2022/2023 õppeaastast - ettekandja Annela Ojaste 

Sellest õppeaastast ei jätka Koigi Kooli kollektiivis õpetajad: Sirje-Liis Pääslane –Tippi, Elis-Erika  

Maasi ja  Kaisa Berg. Õpetajad suundusid uutele väljakutsele. 

Uued õpetajad sellest õppeaastast: 

1) Kaisa Lota Õispuu – kunstiõpetus 5.-8. klassile ning eesti keel ja kirjandus5.–6. klassile, 

2) Piret Kreitsmann – kodundus ja käsitöö 5. – 9. klassile, 



3) Riina Muljar – inglise keel  3. – 9. klassile, 

4) Elizabeth Lindjärv – huvijuht. 

Direktoril oli väga hea meel, et kooli õnnestus leida tööle eriharidusega aineõpetajad. 

Ülevaade võeti teadmiseks. 

 

3. 2023 aasta eelarve projekt - ettekandja Annela Ojaste 

Eelarveprojekt oli saadetud hoolekogu liikmetele eelnevalt tutvumiseks. 

Direktor tutvustas järgmise 2023. eelarveaasta projekti. Suurima arutelu tekitas hoonete remondi ja 

restaureerimise rida, kus oli kirjas 14 000 eurot fassaadi remondiks. Hoolekogu esimees küsis aga 

lasteaiahoone fassaadi vajab ka remonti. Majandusjuhataja Lia Aigro ütles, et mõisa majatagune 

terrass vajab ka remonti. Arutelude käigus selgus, et vallale teada andmiseks lisame ka need 

summad projekti.  

Direktor küsis ka arvamust koolivormi tegemiseks, projektis oli summa 3000 eurot. Koolivorm 

võiks sisalda polopluusi ja pusa kooli embleemiga. Lastevanemate arvamusel tuleks koolivormi 

arutelu oktoobris toimuvale kooli lastevanemate üldkoosolekul. 

Ülevaade võeti teadmiseks. 

 

 

4. Lasteaias lapse toidukulu (kinnitamine) - ettekandja Tiina Oraste 

Kooli ja lasteaia koolilõuna ja koolieine hindade tõusust. 

Abivallavanem Tiina Oraste selgitas toitlustaja TanksemäeSaffer OÜ lastetoiduraha tõstmise 

vajadust seoses erakorralise hinnatõusuga nii energia kui toorme osas. Toiduainete hinnad on 

tõusnud ja selle hinnaga ei suuda toitlustaja pakkuda head koolitoitu, siis arutelude käigus selgus, 

et tõstame lasteaialaste lastevanemate omaosalust. Abivallavanema selgituste põhjal olid hoolekogu 

liikmed nõus lasteaialaste vanemate omaosalusekstõusuks  2.00 €/päevas, senise 1.50 €/päevas 

asemel. Järva valla piirkonna teiste lasteaia lastevanemate omaosalus on ka 2.00 €/päevas ning 

Koerus lasteaias 2.10 €/päevas. Lapsevanema Mariina Teteri küsimusele, miks ei ole valla piires 

kõikidel lasteaedadel ühesugune summa. Abivallavanema selgitusel on suund jõuda selleni. 

Kuna toitlustaja võib soovida veel tõsta hinda ning on olnud ka rahulolematust mõningate toitutega, 

millest kool on andnud toitlustajale kohe teada. Direktori Annela Ojaste hinnangul võiks tuua toit 

Imavere Kooli või lasteaia sööklast. Ka abivallavanem Tina Oraste on selle mõttega nõus. Seega 

hoolekogu liikmete arvamusel hakkab Järva vald otsima edaspidiseks võimalust Koigi Kooli 

lasteaia ja kooli toitlustamist Imavere Kooli või lasteaia söökla kaudu. 

Otsus: Kinnitada Koigi lasteaias lapse toidukulu päevamaksumuseks 2.00 €/päevas. Otsus võeti 

vastu 8 poolthäälega. 

 

5. Informatsioonid 

Marian Lees küsis, ka 1. klassi tulevad lapsed peavad olema lasteaias 1. septembrini, kas nendel 

lastel ei ole suvepuhkust. Seaduse järgi on lastel õigus olla lasteaias kuni koolini ehk 1. septembrini. 

See on iga lapsevanema enda otsus, millal laps lõpetab lastaia, kas kevadel või 31. augustil. 

 

Järgmise hoolekogu koosoleku toimub 29 novembril kell 18.00 Koigi Kool õpetajatetoas. 

 

 

Elmar Luha                                     Tiia Järve                                                                                                 

Juhataja                                          Protokollija 

 


