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V6nnu iildhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja tiiiikord

Miiiirus kehtestatakse ,,Pdhikooli- ja giimnaasiumiseaduse" $ 73 lSike
25.06.2015.a. meiiiruse nr 7 ,,Vdnnu Vallavalitsuse hallatavate asutuste

muutmise kord" alusel .

t Uldsetted

$ 1. Reguleerimisala
Mriiirusega kehtestatakse Vdnnu iildhariduskooli (edaspidi kool) hoolekogu moodustamise kord ja
hoolekogu t<i<ikord.

$ 2. Hoolekogu mdiste

(1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle i.ilesanne on kooli dpilaste, pedagoogide, kooli
pidaja,lapsevanemate (edaspidi vanemad), vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide iihistegevuse

korraldamine 6ppe- ja kasvatustd<i suunamisel, planeerimisel ja jiilgimisel ning ettepanekute

tegemine selleks paremate tingimuste loomisel.
(2) Hoolekogu tiiidab talle seadustega ja seaduste alusel pandud tilesandeid ning teeb Vdnnu

Vallavolikogule ja Vdnnu Vallavalitsusele ettepanekuid kooliga sedtud kiisimuste paremaks

lahendamiseks.

II Hoolekogu moodustamine

$ 3. Hoolekogu liikmete valimise algatamine
Hoolekogu liikmete valimise algatab kooli direktor (edaspidi direktor).

$ 4. Hoolekogu koosseis
(1) Hoolekogu on viihemalt 7 (seitsme) liikmeline. Kooli hoolekogusse kuuluvad volikogu esindaja,

opilaste esindaja, kaks 6ppen6ukogu esindajat, kellest tiks esindab p6hikooli ja teine keskkooli osa

6petajaid , viis vanemate esindajat, kellest kolm esindavad pdhikooli ja kaks keskkooli dpilaste

vanemaid. Hoolekogu koosseisu kuulub i.iks vilistlaste esindaja ja iiks kooli toetavate

organisatsioonide esindaj a.

(2) Hoolekogusse liikmete nimetamisel lZihtutakse ,,Pdhikooli- ja giimnaasiumiseaduse" $-s 73

siitestatust.
(3) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad

ei tohi kuuluda koolitootajate hulka.

$ 5. Hoolekogu moodustamine
(1) Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab vallavalitsus kooli direktori ettepanekul.
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(2) Vallavalitsusele hoolekogu liikmete kandidaatide esitamisel liihtub kooli direktor jiirgmistest
pdhim6tetest:
1) kooli toetava organisatsiooni esindaja kooskdlastatakse organisatsiooniga, keda liige hoolekogus
esindab;
2) Vdnnu Vallavolikogu esindaja - volikogu nimetab oma esindqa peale volikogu uue koosseisu

volituste jSustumist. Volikogu esindaja volitused kehtivad volikogu volituste perioodil. Kui volikogu
esindaja volitused ldpevad enne volikogu volituste ldppemist, nimetab volikogu uue esindaja;
3) 6ppen6ukogu esindajad valitakse dppendukogu koosolekul. Kooli dppendukogu valib oma

esindajad hoolekogrrsse dppendukogu koosolekul. Kandidaadi v6ib iiles seada iga dppen6ukogus
osalev pedagoog. Oppendukogu esindaja valitakse hiitiletamise teel. Esindaja valimine otsustatakse
osalej ate lihthiitilteenamusega;
4) vanemate esindajad valitakse vanemate poolt lastevanemate iildkoosolekul Vanemate esindajad
valitakse hiiiiletamise teel. Kandidaadi v6ib tiles seada ning kandidaadiks v6ib olla iga vanem.
Esindaja valimine otsustatakse osalejate lihthaalteenamusega. Vanemate esindaja valimine
protokollitakse, protokoll siiilitatakse vastavalt kooli asjaajamise korrale;
5) vilistlaste esindaja kooskOlastatakse vilistlaste organisatsiooniga selle olemasolul;
6) 6pilaste esindaja nimetatakse V6nnu keskkooli dpilasesinduse poolt. Opilaste esindaja valitakse

haaletamise teel. Kandidaadiks v6ib olla 6pilasesinduse iga liige. Esindaja valimine otsustatakse
osalejate lihthiidlteenamusega. Opilasesinduse president esitab kooli direktorile kolme t66piieva
jooksul esindajaks valitud dpilase andmed.

(3) Hoolekogu liikmed nimetatakse j tirgnevalt:
1) dpetajate esindajad nimetab kooli 6ppendukogu kolmeks aastaks;
2) lapsevanemate esindajad nimetab lastevanemate iildkoosolek kolmeks aastaks;
3) dpilaste esindajaVdnnu Keskkoolis nimetab dpilasesindus tiheks aastaks;
4) V6nnu vallavolikogu esindaja nimetab volikogu neljaks aastaks;
5) vilistlaste esindaja valitakse kolmeks aastaks.

(4) Hoolekogu liikmete volitused kehtivad kuni uute liikmete valimiseni.

III Hoolekogu koosseisu kinnitamine

$ 6. Esindajate andmete esitamine
(1) Direktor esitab hiljemalt 1. detsembriks vallavalitsusele hoolekogusse valitud esindajate andmed.
(2) Taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks vdib direktor esitada igal ajal, kui hoolekogu liikme

volitused ldpevad ennetiihtaegselt.

$ 7. Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja muutmine
(1) Vallavalitsus kinnitab kooli hoolekogu koosseisu vdi koosseisu muudatuse hiljemalt kahe nad,ala

jooksul piirast direktorilt andmete saamist.

(2) Hoolekogu liikme volitused ldpevad ennetiihtaegselt:
1) esindajaks valitud vanema lapse viiljaarvamisel kooli 6pilaste nimekirjast;
2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
3) 6ppen6ukogu esindajaks valitud pedagoogi t<i<isuhte ldppemisel;
4) esindajaks valitud dpilase viiljaarvamisel kooli 6pilaste nimekirjast;
5) esindajaks valitud vanema kooli t<t<ile asumisel;
6) esindaja surma korral;
7) esindaja kirjaliku avalduse alusel.

(3) Kui hoolekogu liikme volitused ldppevad ennetiihtaegselt, teavitab direktor sellest koheselt
kirjalikult vallavalitsust ja korraldab uue esindaja valimised. Uue esindaja andmed esitab direktor
vallavalitsusele, kes kinnitab hoolekogu koosseisu.



IV Hoolekogu tiiiikord

$ 8. Hoolekogu ttiiiiilesanded Sppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ja juhtimisel
,,P6hikooli- ja giimnaasiumiseaduse" $ 73 ldikes 1 siitestatud iilesannete tiiitmiseks hoolekogu:
1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
2) annab arvamuse kooli pdhimii2iruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
3) annab arvamuse kooli dppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas ndusoleku muuta

kiiesoleva seaduse $-s 15 siitestatud komas dppeainete nimistut;
4) annab ndusoleku suurendada erandjuhul pdhikooli dpilaste arvu klassis;
5) annab arvamuse kooli vastuvdtu tingimuste ja korra eelndule;
6) annab ndusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
8) kehtestab kooli dppealajuhataja, Spetajate, tugispetsialistide ning teiste 6ppe- ja kasvatusalal

tciijtavate isikute ametikohtade tiiitmiseks korraldatava konkursi liibiviimise koma;
9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha tiiitmiseks korraldatava konkursi liibiviimise korra kohta;
10) annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta;
1 1) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelndu kohta;
12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
13) annab arvamuse kooli palgakorralduse p6him6tete kohta;
14) annab arvamuse dpilaskodu kodukorra kohta;
15) annab hinnangu huvitegevuse, pikapiievariihma ja Spilaskodu vajaduse ja tookorralduse kohta;
16) annab arvamuse kooli iimberkonaldamise ja tegevuse ldpetamise kohta;
17) taidab teisi seadusega v6i seaduse alusel antud digusaktidega talle pandud iilesandeid;
18) teeb kooli pidajale ja/vdi kooli direktorile ettepanekuid kooliga seotud kiisimuste paremaks

lahendamiseks ning esitab oma arvamused ja hinnangud vastavalt vastutuspiidevusele.

$ 9. Hoolekogul on 6igus saada oma t<i<iks vajalikku informatsiooni kooli juhilt ning vallavalitsuse
ametnikelt.

$ 10. Hoolekogu juhtimine ja tiiii korraldamine
(1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretiiri.
(2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tddd korraldab hoolekogu esimees, tema iiraolekul aseesimees.

(3) Hoolekogu esimees ja aseesimees valitakse viihemalt kolmeks aastaks. Hoolekogu esimehe jalvdi
aseesimehe volitused ldpevad ennetiihtaegselt, kui iile poole hoblekogu liikmetest esitavad
kirj alikult hoolekogu koosolekule sellekohase avalduse.

(4) Hoolekogu esimees on kohustatud aseesimeest teavitama, kui tal esineb takistusi hoolekogu
esimehe iilesannete tiiitmisel.

$ 11. Hoolekogu ttiiivorm
(1) Hoolekogu toovorm on koosolek.
(2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad dppeaasta kestel viihemalt 1 (tiks) kord 4 (nelja) kuu
jooksul. Hoolekogu koostab igaks 6ppeaastaks t66plaani, milles miiiiratakse tegevuse eesmiirgid,

tookava ja tatrtqad. Tiioplaan kinnitatakse hiljemalt 30. septembriks. Hoolekogu tooplaan on

kiittesaadav kooli veebilehel

(3) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema iiraolekul aseesimees, ning protokollib hoolekogu

sekretiir.

$ 12. Hoolekogu korraline koosolek
(1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema tiraolekul aseesimees,

vastavalt vajadusele. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.
(2) Konalise koosoleku toimumise aja, koha ja piievakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu

liikmetele kirjalikku taasesitamist vdimaldavas vormis viihemalt 10 (kiimme) toopaeva enne koosoleku



toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele iildjuhul koos korralise koosoleku
teatega, kuid mitte hiljem kui 5 (viis) tricipiieva enne koosoleku toimumist.

$ 13. Hoolekogu erakorraline koosolek
(1) Kiirete ja edasiliikkamatute kiisimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema iiraolekul

aseesimees, omal initsiatiivil vdi viihemalt kolme hoolekogu liikme n6udmisel vdi kooli direktori vdi
vallavanema ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt 5 (viie) tdripaeva jooksul ettepaneku
saamisest.
(2) Erakor:ralise koosoleku toimumise aja, koha ja piievakorra teatab koosoleku kokkukutsuja

hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist vdimaldavas vormis viihemalt kolm t<icipiieva enne
koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele tildjuhul koos
erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui 2 (kaks) to<ipaev enne koosoleku toimumist.

$ 14. Koosoleku liibiviimine
(1) Koosoleku piievakorda kavandatud ktisimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist

ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema tiraolekul aseesimees.
(2) Igal hoolekogu liikmel on 6igus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates

ktisimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.
(3) Arutatavate ktisimuste analiiiisimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vdib hoolekogu oma t<iosse

kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone vdi tci<jriihmi.
(4) Hoolekogu koosolekul vdib sdnadigusega osaleda kooli direktor.
(5) Hoolekogu koosolekust vdivad osa vdtta kooli 6ppe- ka kasvatustegevuse iile jZirelevalvet

teostavad ametiisikud. Teised isikud vdivad hoolekogu koosolekust osa v6tta hoolekogu esimehe, tema
tiraolekul aseesimehe kutsel v6i loal.

$ 15. Vaidluskiisimuste lahendamine

Kooli tootajatel, dpilastel ja vanematel on 6igus p66rduda hoolekogu poole dpetamist ja kasvatamist
puudutavates vaidlusktsimustes.

$ i6. Hoolekogu liikme digused

Igal hoolekogu liikmel on 6igus:
1) teha ettepanekuid koosoleku plievakona tdiendamiseks ja muutmiseks;
2) avaldada koosolekul arvamust;
3) esineda arutatavates ki.isimustes selgitustega;
4) teha otsuse suhtes ettepanekuid;
5) jAada eriarvamusele, mis protokollitakse.

$ 17. Koosoleku protokoll
(1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhatqa ja

protokollija.
(2) Koosoleku protokolli mtirgitakse:
1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
2) koosoleku algus- ja l6puaeg;
3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
4) koosolekust osavdtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
6) kinnitatud piievakord;
7) koosolekul s6nav6tnud isikute nimed ja ettepanekud;
8) vastuvdetud otsused.
(3) Protokoll saadetakse hiljemalt 3 (kolmandal) todpiieval pzirast hoolekogu koosoleku toimumist

hoolekogu liikmetele.
(4) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu t66d puudutavate dokumentidega siiilitatakse

vastavalt kooli asj aaj amiskorrale.
(5) Valjav6te hoolekogu protokollist avaldatakse kooli veebilehel.



V Hoolekogu otsused

$ 18. Hoolekogu otsustusvdime
(1) Hoolekogu on otsustusv6imeline, kui koosolekust vStab osa viihemalt % (kaks kolmandikku)

hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema iiraolekul aseesimees.
(2) Ndutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema tiraolekul aseesimees, uue

hoolekogu kokku hiljemalt 5 (viie) todpiieva jooksul.

$ 19. Otsuste vastuv6tmine ja tiiitmine
(1) Hoolekogu otsused vdetakse vastu kohalolijate lihthiiiilteenamusega. Hiiiiletamine on hoolekogu

otsusel avalik v6i salajane. Poolt- ja vastuhiiiilte vdrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe,
tema iiraolekul aseesimehe hti?il.
(2) Hoolekogu otsused jdustuvad teatavaks tegemisest, kui otsuses ei ole siitestatud teisiti. Hoolekogu

otsused avaldatakse kooli kodulehel ja tehakse adressaatidele teatavaks koosolekule jiirgneva kolme
toopiieva jooksul.
(3) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema iiraolekul

hoolekogu aseesimees, ning teavitab sellest jiirgmisel koosolekul hoolekogu liikmeid.

(4) Hoolekogu otsused on avalikud, kui digusaktid ei siitesta teisti.

$ 20. Otsuse vastuvdtmine side- v6i infotehnoloogiliste vahendite kaudu
(1) Kiiret otsustamist vajavates ktisimustes vSib hoolekogu otsuse vastu vdtta ka side- vdi

infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.
(2) Otsuse vastuv6tmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema iiraolekul

aseesimees kirjalikku taasesitamist v6imaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eeln6u ja otsuse
tegemiseks vajalikud materjalid ning miiilrab vastamise tLhtaja, mis ei vdi olla liihem kui 5 (viis)
toopiieva.

(3) Otsus loetakse vastuv6etuks, kui otsuse poolt hii2iletab tile poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja
vastuhtiiilte vSrdse aryu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema iiraolekul aseesimehe hii2il.

Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist v6imaldavas vormis. Protokolli miirgitakse
hoolekogu liikmetele antud vastamise tahtaeg, hoolekogu liikme vastuse aeg ja vastuse sisu.

Vastamiseks antud tiihtaega tiletanud vastuseid ei arvestata.

(4) Haiiletustulemused protokollib hoolekogu sekretrir. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees,
tema ilraolekul aseesimees ja sekretiir.

$ 21. Hoolekogu otsusega mitten6ustumine
Hoolekogu otsusega mitten6ustumisel, samuti vaidlusktisimuste komal, on dpilasel, vanemal vdi
hoolekogu liikmel 6igus pcicirduda 10 (ktimne) to6piieva jooksul arvates otsuse vastuv6tmisest kooli
6ppe- ja kasvatustegevuse tile jiirelevalvet teostava asutuse poole otsuse diguspiirasuse
kontrollimiseks.

VI Rakendussiitted

$ 22. Miiiiruse jdustumine
Miiiirus i Sustub kolmandal pZteval piirast Riigi Teataj as avaldamist.

Urmas Paj

Volikogtl


