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Imavere Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 48 

Imavere, 13. november 2018  

Koosoleku algus kl 16.00, lõpp kl 19.00. 

Osalesid: M.Miilits, E.Okas, M.Reinpõld, G.Rännik, A.Rull, P.Kotka, T.Lohur 

Puudusid: M.Okas, P.Selter 

Koosoleku kutsus kokku ja seda juhatas M. Reinpõld.  

Päevakord:   

1. Imavere Põhikooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja 
kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade avaliku konkursi läbiviimise kord  

2. Imavere Põhikooli uus põhimäärus 
3. Imavere Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord 
4. Imavere Põhikooli õpilasesinduse põhimäärusest  
5. Sisehindamise aruande tutvustamine  
6. Kooli eelarve 2019 
7. Muud küsimused  

Arutelu ja otsused: 

1. M.Reinpõld alustas tagasivaatega hoolekogu viimastele koosolekutele. Aprillis esitas 
hoolekogu asjakohased parandused kooli põhimäärusesse ja kiitis heaks vajalikud 
muudatused põhimääruses (protokoll nr 45, 17.04.2018). Oktoobris tegi hoolekogu 
ettepanekud Imavere Põhikooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste 
õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku 
konkursi korra kehtestamiseks (protokoll nr 47, 05.10.2018). Käesoleval koosolekul arutas 
hoolekogu, millised dokumendid peab kandidaat esitama, mitu komisjoni liiget peavad 
osalema koosolekul, et komisjon oleks otsustusvõimeline ning kuidas tehakse otsus 
kandidaadi sobivuse kohta.  
 

Hoolekogu otsus: kehtestada Imavere Põhikooli õppealajuhataja, õpetajate, 
tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade 
täitmiseks avaliku konkursi läbiviimise kord, kui on tehtud järgmised parandused: 

§ 3-ga seonduvalt vaatab koolidirektor üle kooli asjaajamiskorra, pidades eriti silmas 
nõudeid dokumentide esitamise, neile juurdepääsu ja nende säilitamise kohta, ning viib 
kehtestatava avaliku konkursi korra kooskõlla kooli asjaajamise korraldamise reeglitega.   
§ 4 lg 1 täiendus: Komisjoni kuuluvad õppealajuhataja ja õpetajate esindaja.  
§ 4 lg 3: Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa komisjoni esimees ja 
vähemalt kaks liiget.  
§ 5 lg 2: kustutada 
§ 5 lg 3: Vestluse järel toimub komisjoni koosolek eesmärgiga jõuda otsusele, vajadusel 
toimub hääletamine.  
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2. Hoolekogu vaatas läbi Järva Vallavolikogu poolt kehtestamist ootava Imavere Põhikooli uue 
põhimääruse, mille muutmise vajaduse otsustas hoolekogu juba käesoleva aasta aprillis (vt 
p 1).  
 

Hoolekogu otsus: kiita heaks kooli uus põhimäärus.  

 

3. Järva Vallavalitsus on ette valmistanud korralduse avaliku konkursi korraldamiseks Imavere 
Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks ja nimetatud konkursi läbiviimise korra. 
Hoolekogu arutas direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise 
korra ettepanekut ja andis oma arvamuse:  
 

 Ühtlustada konkursikomisjoni koosseis vallavalitsuse korralduses ja avaliku konkursi 

läbiviimise korras. Hoolekogu teeb ettepaneku valida konkursikomisjoni liikmeks 

hoolekogu esindaja. 

 Hoolekogu teeb ettepaneku parandada konkursi läbiviimise korra punkti 10 järgmiselt: 

Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on kõik komisjoni liikmed.  

Hoolekogu otsustas määrata oma esindajaks konkursikomisjonis P. Kotka. Õpetajate 
esindaja konkursikomisjonis valib kooli õppenõukogu. 

 

4. Imavere Põhikooli õpilasesinduse põhimäärusest  andsid põgusa ülevaate õpilasesinduse 
liige G.Rännik ja koolidirektor. Õpilasesinduse põhimääruse kavand valmis juba eelmise 
õppeaasta lõpul, kuid määrus vajab veel sisulist ja vormilist kohendamist ning kooskõlla 
viimist kooli uue põhimäärusega. Õpilasesinduse loomist peab toetama kooli huvijuht. 
G.Rännik märkis, et raske on õpilasesindusse leida motiveeritud liikmeid. Oluline on saada 
kiiresti kokku esinduse kindel koosseis, kes on nimeliselt kinnitatud ning tegutseb püsivalt 
õppeaasta lõpuni. Klassides on esindajad olemas ja toimunud on juba kaks kohtumist. Gerly 
teadmist mööda tegutseb õpilasesindus üksikutes Järva valla koolides, neist tugevaim on 
esindus Koeru keskkoolis, kuid ka Järva-Jaani Gümnaasiumi õpilasesindus on toimekas.     
 

5. Hoolekogu kuulas ära Imavere Põhikooli sisehindamise aruande aastateks 2016-2018. Kooli 
sisehindamise korra kohaselt koostatakse kompleksne sisehindamise aruanne kord kolme 
aasta jooksul. Sisehindamise aruanne eelneb kooli uue arengukava koostamisele. 
Koolidirektor Lohur kommenteeris hoolekogule värsket sisehindamise aruannet, millega 
hoolekogu liikmed olid saanud eelnevalt tutvuda. Direktor ja M. Reinpõld selgitasid, et 
Imavere kool on liitunud haridusprogrammiga Ettevõtlik Kool, mis toob koolidesse rohkem 
iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab 
tegutsemishimu. Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi 
mitmesugustesse protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist. 
T.Lohur märkis, et kuivõrd Ettevõtliku Kooli sisehindamine tähendab organisatsiooni 
süsteemset kujundamist erinevatel tasemetel, siis see sarnaneb ja sobib hästi Imavere 
Põhikooli sisehindamise põhimõtetega. Direktor selgitas põhjalikumalt sisehindamise 
parendusvaldkondi. Kõige keerulisemad teemad on ressursside juhtimine ja optimaalne 
kasutus; kooli üldtööplaani koostamine, nii et see ei võrduks huvitegevuse tööplaaniga; 
õpetajate enesehindamine ja õpetajatega arenguvestluste läbiviimine, õpetajate 
täiendõppe vajaduse hindamine; iga-aastaste rahuloluküsitluste väljund; õpilaste ja 
õpetajate kooliväline tegevus, sh õpilasvahetus ja õpetajavahetus; õppematerjalide 
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loomine ja kasutamine. Kooli sisehindamise aruanne tehakse kättesaadavaks kooli 
kodulehel.   

  

6. Koolidirektor andis hoolekogule ülevaate 2019. aasta eelarveprojektist. Eelarvemaht on 
746 508 eurot (2018.a. oli 520 431, kasv ca 43%). Rajatiste ja hoonete soetamiseks ja 
renoveerimiseks on eelarves kokku planeeritud 196 060 eurot. 2019. aastal saab kool riigilt 
investeeringutoetusena 150 000 eurot, mida kasutatakse koolimaja vana osa 
renoveerimiseks. Personalikuluks on planeeritud 376 703 eurot, juurde taotletakse ühte 
töökohta, mis jaguneks eripedagoogi ja HEV koordinaatori vahel. Senisest suurem kulu on 
ette nähtud koolipsühholoogi teenuse ostmiseks. Majanduskuluks on eelarves ette nähtud 
173 745 eurot. Oluliselt on kasvanud kulu, mis on planeeritud IT riistvara ja tarvikute, tele- 
ja videoseadmete soetamiseks ja hoolduseks. Lisaks on kavas tuua koolimajja valguskaabel.  
 

Hoolekogu otsus: kiita heaks kooli 2019. aasta eelarveprojekt.   
 

7. Muud küsimused:  
 

o Terviseamet tegi 26.10.2018 ettepanekud klassiruumide valgustuse kontrollimiseks, 
võimla katuse parandamiseks ja menüü korrigeerimiseks. Järva Vallavalitsuse ja 
Imavere Põhikooli planeeritavatest tegevustest tuleb ametit informeerida hiljemalt 
14.11.2018.  
 

o Hoolekogu toetas direktori ettepanekut teha kooli õppekavas järgmine parandus:  
4.1. Õppekorralduse üldpõhimõtted 
Koolis õpetatakse [….] B-võõrkeelena vene keelt alates 5. klassist. Kokkuleppel õpilase 
ja lapsevanemaga on võimalik õppida ka muud võõrkeelt. Vajadusel koostatakse 
individuaalne õppekava.  

 
o Kool plaanib eraldada eelarves väikse summa õpilasürituste toetamiseks 

projektitaotluse põhimõttel: õpilased koostavad teatud ürituse läbiviimiseks 
põhjenduse ja eelarve, kool analüüsib taotlust ja heakskiidu korral toetab rahaliselt, 
ürituse järel esitavad õpilased tegevus- ja kuluaruanded.   
 

o Järva valla hoolekogude uus töökord: seoses Järva Vallavolikogu uue määrusega 
hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kohta tekib koolil vajadus kutsuda kokku 
lastevanemate üldkoosolek, et valida hoolekogusse lastevanemate esindajad. Uus 
määrus sätestab, et põhikooli hoolekogusse kuulub igast kooliastmest üks vanemate 
esindaja. See nõue ei ole praeguse hoolekogu koosseisu puhul täidetud.    

 
 

 

Margit Reinpõld      Pille Kotka 
Hoolekogu esimees      Protokollija 


