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1. Arvamuse andmine määruse eelnõule 

Järva valla haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava 

konkursi läbiviimise kord 

2.  Lapsevanemate aktiivsem kaasamine hoolekogu tegevusse. Info leviku tõhustamine. – 

hoolekogu liikmete arvamused ja ettepanekud. 

3. Ülevaade II trimestri õppetulemustest – Annela Ojaste 

4. Kooli õpilasesinduse tegevusest  -  kooli huvijuht, õpilasesinduse liikmed. 

 

Päevakorra kohta küsimusi, märkusi või ettepanekuid ei esitatud ja päevakord kinnitati 7 

hoolekogu liikme poolthäälega. 

1. Arvamuse andmine määruse eelnõule 

Järva valla haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava 

konkursi läbiviimise kord 

 

Järva valla haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi 

läbiviimise korra määruse eelnõu oli eelnevalt saadetud hoolekogu liikmetele tutvumiseks.  

Hoolekogu esimehel tekkis määruse eelnõus § 5 punkt 2 kohta küsimus, kuidas valitakse  

konkursikomisjoni õppeasutuse õpetajate esindaja? Hoolekogu ettepanek on, et  määrusesse § 

5 punkt 2 lisatakse - õppeasutuse õpetajate esindaja määratakse kooli õppenõukogu otsusega. 

Ettepanekut toetas 7 hoolekogu liiget. 

 

Otsus: Hoolekogu toetab eelnõud. 

2. Lapsevanemate aktiivsem kaasamine hoolekogu tegevusse. Info leviku tõhustamine. – 

hoolekogu liikmete arvamused ja ettepanekud. 

 

Koigi Kooli hoolekogu protokollid on kõik loetavad ja kättesaadavad kooli kodulehel. Kooli 

kodulehel tuleb info, millal toimub kooli hoolekogu koosolek koos päevakavaga. Kui 

lapsevanematel on probleeme ja küsimusi, mida peaks hoolekogu arutama, siis hoolekogu 

koosolekul osalemiseks tuleb lapsevamatel eelnevalt kokku leppida  hoolekogu esimehega. 

Hoolekogu info on lapsevanematele kättesaadav. 



Info võeti teadmiseks. 

3. Ülevaade II trimestri õppetulemustest – Annela Ojaste 

 

Kokkuvõtte II trimestri õppetulemustest tegi kooli direktor Annela Ojaste. Positiivsed 

õppetulemusi oli II trimestril 32 õpilasel ning eeskujulik käitumine 41 õpilasel. Negatiivsed 

õpitulemused olid 41 õpilasel. Siin oli tõus võrreldes I trimestriga, aga see on seotud ühe klassi 

ja ühe õppeainega. Mitterahuldav käitumine oli 16 õpilasel. Direktor selgitas, millest sõltub 

mitterahuldav käitumine, need kriteeriumid on kooli õppekavas ja kooli kodukorras, mis on 

avalikud dokumendid kooli kodulehel. 

II trimestri osalesid õpilased matemaatika, keemia, eesti keele olümpiaadidel ning JÄVI XX 

matemaatikanädala võistlustel (JÄVI – Viljandi- ja Järvamaa 7 kooli matemaatikavõistlus). 

Tulemas on veel inglese keele olümpiaad VIII klassile, kus meie õpilased ka osalevad. Õpilased 

osalesid ka luulekonkurssidel ja sprordivõistlustel. 

Ülevaade võeti teadmiseks. 

 

4. Kooli õpilasesinduse tegevusest  -  kooli huvijuht, õpilasesinduse liige. 

 

Kooli õpilasesinduse liikmed Johanna Randmäe ja Aleksandra Loorits rääkisid, kuidas nemad 

liitusid kooli õpilasesindusega. Õpilased andsid ise registreerimisega teada, et soovivad osaleda 

õpilasesinduse töös. Kooli õpilasesinduses on 21 liiget 6.-9. klassist. Õpilasesindus korraldab 

üritusi,mis muudavad koolpäevi huvitavamaks.  

Kooli huvijuht Elizabeth Lindjärv tõi välja selle õppeaasta kaks suuremat üritust, mida 

korraldas õpilasesindus ja mis väga hästi õnnestus. Need üritused olid päkapikuralli I-V klassi 

õpilastele ning Eesti Vabariigi aastapäeva aktus. Suur tänu Otto Nugisele. Õpilasesindus käib 

koos iga 2 nädalase vahega. Õpilasesindus sooviks edaspidi rohkem osaleda ka kooli otsuste 

aruteludel, korraldada traditsioonilisi üritusi ning ka uusi üritusi. Nende visiooniks on koolielu 

muuta huvitavamaks ja mitmekesisemaks. Tulevikus võiks liituda ka Eesti Õpilasesinduse 

Liiduga. Direktori arvates on huvijuht saandud õpilastega väga hea kontakti ning koolis on 

toimiv õpilasesindus. 

Ülevaade võeti teadmiseks. 

 

 

 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub juuni 2023.  

 

 

 

 

 

Lea Traks                                                                                                       Tiia Järve  

Juhataja                                                                                                        Protokollija 

 

 

 


