
Imavere Põhikooli hoolekogu elektroonilise koosoleku protokoll nr 45 

Koosoleku algus 09.04.2018 kl 16.00,  lõpp 17.04.2018 kell 17.00. 

Koosoleku kutsus kokku M. Reinpõld.  

Osalesid: M.Miilits, E.Okas, M.Okas, P.Kotka, M.Reinpõld, A.Rull, G.Rännik, direktor R. Tamm.   

Arutelus ei osalenud P. Selter.  

Päevakord:    

1. Muudatuste tegemine Imavere Põhikooli põhimääruses  
2. Muudatuste tegemine Imavere Põhikooli kodukorras ja arenguvestluste läbiviimise 

korras 
3. Imavere Põhikooli tunnistuse kujundus  
4. Muud küsimused ja ettepanekud 

Arutelu ja otsused: 

1. Muudatused kooli põhimääruses on enamjaolt tingitud uuest Eesti haldusjaotusest 
alates 2018. aastast (maavalitsuste kaotamine ja valdade ühinemine). Asjakohaseid 
ettepanekuid tegid M.Miilits, E.Okas ja P.Kotka. Direktor Tamm märkis, et kui 
kehtestatakse Järva valla sümboolika, siis vaadatakse üle kõikide vallaasutuste 
põhimäärused ja võimalik, et tehakse täiendavaid muudatusi.  

Otsus: nõustuda vajalike muudatuste tegemisega kooli põhimäärusesse. 

2. Muudatused Imavere Põhikooli kodukorras puudutavad peamiselt üleminekut 
õppeveeranditelt trimestritele. Kodukorra lisas 5 punktis 5.6 tehakse järgmine 
asendus: Õpilast ja tema seaduslikku esindajat teavitatakse kokkuvõtvate hinnete 
seisust trimestrite lõpul e-kooli või paberkandja kaudu (1. klassis antakse I trimestril 
hinnanguid). Kevadel antakse 1.-9. klassi õpilastele kooli logoga tunnistused 
paberkandjal.  

Arenguvestluste läbiviimise korra punktile 1 lisatakse lause: 9.klassis viiakse 
arenguvestlused läbi esimesel poolaastal. 

Otsus: nõustuda muudatuste tegemisega kooli kodukorras ja arenguvestluste 
läbiviimise korras. 

 

3. Hoolekogu kiitis heaks Imavere Põhikooli tunnistuse kujunduse. Tunnistuse esiküljel 
on värviline kooli logo koos kooli nimega. P. Kotka küsis, kas võiks koolis ja 
hoolekogus arutleda võimaluse üle printida tunnistuse sisekülg ehk hinded otse e-
koolist, et õpetajate jaoks väheneks kirjutamise vaev. Suur osa hoolekogu liikmetest 
pooldas käsitsi kirjutatud klassitunnistuste andmist.    

 



4. Muu arutelu:  

P. Kotka küsis, kas koolis on koostatud õpilasühenduse põhimäärus, mis sätestab 
õpilasesinduse ülesanded ja valimise korra. Õpilasühenduse põhimääruse 
heakskiitmine on kooli hoolekogu ülesanne. Direktor Tamm vastas, et õpilasesinduse 
põhimäärusest on olnud juttu, kuid põhimääruse tegemiseni pole õpilasesindus 
jõudnud. R. Tamm lubas hea seista, et põhimäärus jõuaks peagi arutelule hoolekogus 
ja õppenõukogus. 

P. Kotka märkis, et kooli põhimääruses ja endise Imavere valla munitsipaalasutuste 
hoolekogude töökorras (vastu võetud 25.11.2010) on sätestatud, et kooli hoolekogu 
kiidab heaks kooli pedagoogide (v.a direktori) ametikohtade täitmiseks avaliku 
konkursi läbiviimise korra ning küsis, kas selline kord on välja töötatud. R. Tamm 
vastas, et vaba ametikoha konkursi korda pole kool seni ametlikult kinnitanud. 
Kandidaatidega seotud valikute tegemisse ja töövestlustesse on kaasatud juhtkonna 
liikmeid ja otsused on seni vastu võetud juhtkonna tasemel. Tamm märkis, et kui 
hoolekogu peab sellise korra kehtestamist vajalikuks, siis hakkab kool konkursi korda 
ette valmistama. M. Okas tegi ettepaneku vaba ametikoha konkursi korra 
väljatöötamise teema hoolekogu järgmisel koosolekul üles võtta.  

 
 

 
 

Margit Reinpõld       Pille Kotka 

Hoolekogu esimees      Protokollija 

 


