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28. veebruar 2011 nr 47

JoeUihtme valla munitsipaalkooli
hoolekogu tijijkord

MiUirus kehtestatakse kohaliku ornavalitsuse korralduse seaduse § 6 16ike 3 punkti 1, § 22 16ike
2, p6hikooli- ja gtirnnaasiurniseaduse § 73 16ike 1 ning huvikooli seaduse § 17 alusel.
1. peatiikk
ULDSATTED
§ 1. Reguleerimisala
(1) Kaesoleva rnaarusega kehtestatakse J6elahtrne valla rnunitsipaalkooli hoolekogu
rnoodustarnise kord ja hoolekogu Wokord.
(2) Kaesolevat korda rakendatakse k6igi J6elahtrne valla rnunitsipaalkoolide hoolekogude
suhtes.

§ 2. Hoolekogu moiste
(1) Hoolekogu on kooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle Ulesanne on kooli opilaste,
pedagoogide, kooli pidaja, 6pilaste vanernate, vilistlastc ja kooli toetavate
organisatsioonide tihistcgevus oppc ja kasvatuse suunarnisel, planeerirnisel ja jaIgirnisel
ning oppeks ja kasvatuseks parernate tingirnuste loornisel.
(2) Huvikooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kes suunab huvikooli tegevust ning teeb
ettepanekuid huvikooli direktorile ja kooli pidajale huvikooli arcngu, vara ja eelarvega
seotud ktisirnustes.
(3) Kooli hoolekogu juhindub orna tegevuscs pohikooli- ja gtirnnaasiurniseadusest, huvikooli
seadusest, kooli p6hirnaarusest, J6elahtrne Vallavolikogu ja J6eIahtrne Vallavalitsuse
oigusaktidest ning kaesolevast rnaarusest.
2. pcatiikk
HOOLEKOGU KOOSSEIS
§ 3. Hoolekogu koosscis
(1) Pohikooli hoolekogusse kuuluvad:
1) kooli pidaja esindaja;
2) oppen6ukogu esindaja;
3) vahernalt 2 lapsevanernate esindajat;
4) vilistlaste esindaja;
5) kooli toetavate organisatsioonide esindaja.
(2) Kui pohikoolis on rnoodustatud opilasesindus, kuulub hoolekogu koo
6pilasesinduse nirnetatud esindaja.
(3) Ohe asutusena tegutseva pohikooli ja gtirnnaasiurni hoolekogusse
1) kooli pidaja esindaja;

2) kaks oppenoukogu esindajat, kellest ilks esindab pohikooli ja teine gilmnaasiumi
opetajaid;
3) 4 lapsevanemate esind~iat, kellest kolm esindab pohikooli ja ilks gilmnaasiumi
lapsevanemaid;
4) vilistlaste esindaja;
5) kooH toetavate organisatsioonide esindaja;
6) opilaste esindaja(d).
(4) Hoolekogu koosseisu enamuse moodustavad lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetava
organisatsiooni esindajad.
(5) Huvikooli hoolekogusse kuuluvad:
1) kooli pidaja esindaja;
2) huvikooli toetavate organisatsioonide esindaj a( d);
3) vahemalt 2 oppe- ja kasvatustegevusega seotud kooli1Ootajate esindajat;
4) vahemalt 2 lapsevanemate esind~iat;
5) opilaste esindaja;
(6) Hoolekogu koosseisu kuuluvate lastevanemate, vilistIaste ja kooli toetavate
organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda kooli1Ootajate hulka.
3. peatiikk
HOOLEKOGU MOODUSTAMISE KORD

§ 4. Lapsevanemate esindaja valimine
(1) Lapsevanemate esindajate valimine hoolekogusse toimub lapsevanemate ii1dkoosolekul,
mille kutsub kokku kooli direktor.
(2) Kandidaadid hoolekogusse seatakse ii1es lapsevanemate ii1dkoosolekul.
(3) Kandidaatideks voivad olla koik koosolekul osalevad antud koolis oppivate laste
vanemad. Kandidaadid annavad kandideerimiseks oma kirjaliku nousoleku.
(4) Vanemate esindaja valimine hoolekogusse toimub avalikul haaletamisel.
(5) Koik kandidaadid haaletatakse labi iihe kaupa ja vanemate esindajaks kooH hoolekogusse
esitatakse enim haali saanud kandidaadid.
§ 5. Vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindaja valimine
(1) Ettepaneku vilistlastele ja kooH tegevust toetavate organisatsioonidele oma esindaja
valimiseks hoolekogusse teeb kooli direktor.
(2) KooH vilistlased, kes tegutsevad ilhinguna, seltsinguna voi muul viisil organiseeritult
valivad hoolekogusse oma esindaja. Juhul, kui vilistlased ei tegutse organiseeritult, esitab
vilistlaste esindaja hoolekogusse kooli direktor.
(3) Organiseeritult tegutsevate vilistlaste juht esitab kooli direktorile kirjalikult vilistlaste
esindaja andmed.
(4) Vilistlaste ettepanekule lisatakse kandidaadi kirjalik nousolek kooli hoolekogu 100s
osalemise kohta.
(5) Kooli tegevust toetavad organisatsioonid, mis tegutsevad juriidilise isikuna voi
seltsinguna, valivad ilhe iihise esindaja ja esitavad kooli direktorile kirjalikult esindaja
andmed.
(6) Juhul kui koolil puudub vilistlaste ja/voi kooli toetava organisatsiooni esindaja, valitakse
nende asemel hoolekogu koosseisu ta.iendavad lapsevanemate esind~jad.
§ 6. Giimnaasiumi opilaste esindaja valimine
(1) Gilmnaasiumi apilaste esindaja valitakse kooli opilasesinduse koosolekul, mille kutsub
kokku opilasesinduse juht voi tema puudumisel kooH direktor.
(2) Kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse ii1es apilasesinduse liikmete
peab kandideerimiseks andma oma kirjaliku nousoleku.

(3) Opilaste esindaja valitakse poolthaalteenamusega.
(4) Opilasesinduse juht esitab kooli direktorile kirjalikult opilaste esindaja andmed.
(5) Kaesoleva paragrahvi satteid rakendatakse ka pohikooli opilaste esindaja valimisel juhul,
kui pohikoolis on moodustatud opilasesindus.

§ 7. Opetajate esindaja valimine
(1) Opetajate esindaja valitakse oppenoukogu koosolekul.
(2) Kandidaat peab kandideerimiseks andma oma kirjaliku nousoleku.
(3) Esindaja valimine toimub avaliku haaletamise teel.
(4) Opetajate esindajaks kooli hoolekogusse esitatakse enim haali saanud kandidaat.
§ 8. Kooli pidaja esindaja
(1) Vallavolikogu nimetab oma esindaja kooli hoolekogusse uue koosseisu volituste alguses.
(2) Vallavolikogu esindaja volitused kestavad kuni volikogu uue koosseisu poolt volikogu
esindaja nimetamiseni voi juhul, kui vallavolikogu esindaja volitused lopevad enne
volikogu volituste lOppemist, uue esindaja nimetamiseni.
4. peatUkk
HOOLEKOGU KOOSSEISU KINNITAMINE

§ 9. Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja Iiikmete volitused
(1) Hoolekogu liikmete nimekirja esitab kooli direktor vallavalitsusele kinnitamiseks
hiljemalt jooksva oppeaasta 1. novembriks.
(2) Hoolekogu kinnitatakse 2 aastaks.
(3) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise paevast kuni uue
hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.
(4) Hoolekogu liikmete volitused lopevad ennetahtaegseIt:
1) esindajaks valitud lapsevanema lapse valjaarvamisel kooli opilaste nimekirjast;
2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
3) esindajaks valitud pedagoogi t66suhte loppemisel;
4) esindajaks valitud opilase valjaarvamisel haridusasutuse opilaste nimekirjast;
5) hoolekogu liikme surma korral;
6) hoolekogu liikme kirjaliku avalduse pohjaJ.
§ 10. Hoolekogu koosseisu muutmine
Liikme volituse ennetahtaegsel loppemisel teavitab kooli direktor sellest koheselt vallavalitsust,
esitades taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks.

5. peatUkk
HOOLEKOGU ULESANOED

§ 11. Hoolekogu kohustused
(1) Kooli hoolekogu:
1) lahendab opilaste voi nende vanemate esitatud pretensioone opetamist ja kasvatamist
puudutavates vaidlusalastes kUsimustes;
2) annab nousoleku riiklikus oppekavas satestatud oppeainete nimistu muutmiseks;
3) annab arvamuse ja teeb ettepanekuid kooli oppekava ja oppekorralduse ning nende
muudatuste kohta;
4) annab nousoleku direktori ettepanekule erinevate koolivaheaegade "'':;t.~~~'... n.'"
gUmnaasi umis;

5) annab nousoleku direktori ettepanekule pohikooli klassi Uiituvuse Ulemise piirnormi
kehtestamiseks (kuni 26 opilast);
6) annab arvamuse kooli vastuvotu tingimuste ja korra kohta;
7) annab arvamuse opilasega Iabiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja
korra kohta;
8) teeb ettepaneku pikapaevarUhma moodustamiseks, tOo planeerimiseks ja
korraldamiseks ning annab nousoleku kehtestada suurem pikapaevarUhma taitumuse
tilemine piirnorm;
9) teeb vajadusel koostOod kooli hadaolukorra lahendamise plaani valjatOotamisel;
10) teeb vajadusel koostOod kooli tugi- ja mojutusmeetmete rakendamisel opilase suhtes;
11) teeb vajadusel kooli pidajale cttcpaneku jarelevalve teostamiseks kooli tegevuse tile;
12) annab arvamuse ja teeb ettepanekuid kooli pohimaaruse ja selle muudatuste kohta;
13) tceb koostood kooli arengukava koostamiscl ja selle muutmisel ning annab arvamuse
selle kohta;
14) annab arvamuse kooli kodukorraja selle muudatuste kohta;
15) kehtestab kooli dircktori ettepanekul kooli pedagoogide (v.a. direktori) amctikohtade
taitmiseks avaliku konkursi labiviimise korra;
16) annab arvamuse kooli sisehindamise aruande kohta;
17) kuulab ara direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse
hinnanguga kooli pidajalc;
18) kuulab ara kooli direktori aruande kooli tegevuse ja eelarve taitmise kohta ning
edastab selle koos omapoolse hinnanguga kooli pidajale;
19) teeb vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud kUsimuste parcmaks lahendamiseks;
20) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha taitmiseks korraldatud konkursi
komisjoni tolis;
21) taidab riikliku jarelvalve labiviija antud kohustuslikkc ettekirjutusi;
22) otsustab teisi seaduse alusel voi kooli pidaja otsuscga hoolekogu padevusse antud
kUsimusi.
(2) Kaesoleva paragrahvi loike 1 punktid 4, 5, 7, 8, 10 ja 16 kehtivad vaid pohikooli ja
gUmnaasiumi hoolekogu suhtes.

§ 12. Hoolekogu oigused
Hoolekogul on oigus:
1) saada kooli dircktorilt kirjalik tilevaade kooli 5ppe- ja kasvatustegevusest,
majanduslikust seisust ning raha kasutamisest;
2) saada kirjalik teade direktorilt kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja
jarelvalveasutuse tehtud ettekirjutusest;
3) saada kooli direktoriIt ja vallavalitsusclt oma tOoks vajalikku informatsiooni;
4) teha vajadusel vallavalitsusele ettepanekjarelvalve teostamiseks kooli tcgevuse tile;
5) kaasata vajadusel ja koosk5las vallavalitsusega hoolekogu toosse arutavate kUsimuste
analUUsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid ning
eksperte.
6. peatiikk
HOOLEKOGU TEGUTSEMISE KORD

§ 13. Hoolekogu too juhtimine
(1) Oma too korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ning
protokollija.
(2) Hoolekogu esimees, aseesimees ning protokollija valitakse hoolekogu koo<;n.tpl<"IIIU
hMletamise teel osalejate poolthaalteenamusega.
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§ 14. Hoolekogu tegevuse planeerimine
Hoolekogu koostab igaks oppeaastaks tOoplaani, milles on ara toodud:
1) tegevuse eesmargid;
2) tegevuse sisu (temaatika);
3) Olesannete taitmise tahtaeg.
§ 15. Koosolekute Hibiviimine
(1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad oppeaasta kestel vahemalt Uks kord nelja kuu
jooksul.
(2) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema araolekul
aseesimees. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.
(3) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vahemalt kolme
hoolekogu liikme, kooli direktori voi vallavalitsuse ettepanekul.
(4) Koosolekuidjuhatab hoolekogu esimees, tema araolekul aseesimees.
(5) Koosolekul arutamisele tulevate kUsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide
eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema araolekul
aseeSlmees.
(6) Koosoleku toimumise aeg ja paevakord teatatakse hoolekogu liikmetele e-postiga (selle
puudumisel kirjalikult) vahemalt Uks nadal enne koosoleku toimumist. Erakorralise
koosoleku toimumisest voib hoolekogu liikmeid teavitada telefoni voi e-posti teel
vahemalt kolm paeva varem.
(7) Jgal hoolekogu liikmel on oigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutavates
kUsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.
(8) Hoolekogu koosolekutest votab sonaoigusega osa kooli direktor.
(9) Hoolekogu koosolekutest voivad osa votta opilasesinduse esindajad, vallavalitsuse
hariduskUsimustega tegelevad ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe, tema
araolekul aseesimehe loal voi kutsel.
(10) Hoolekogu koosolekutest on oigus osa votta kooli oppe- ja kasvatustegevuse Ole
riiklikku jarelvalvet teostaval ametiisikul.
(11) Hoolekogu on otsustusvoimeline, kui koosolekul osaleb vahemalt kaks kolmandikku
hoolekogu Iiikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees voi aseesimees.
(12) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:
1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
2) koosoleku jUhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
3) koosolekust osavotnud ja koosolekult puudunud hoolekogu liikmete nimed;
4) koosolekule kutsutud isikute nimed ning nende ametinimetused;
5) arutusel olnud kUsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja haaletustulemused, kui
kUsimus otsustati haaletamise teel ning otsustajate voi kUsimuste algat£tiate
eriarvamused;
6) vastuvoetud otsused.
(13) Hoolekogu koosoleku protoko1lile kirjutavad alia koosoleku juhataja ja protokollija.
(14) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu tOosse puutuvate materjalidega
sailitatakse koolis Uhtsetel alustel muude kooli dokumentidega.
§ 16. Hoolekogu otsused ja nende taitmine
(1) Hoolekogu otsused voetakse vastu Uldjuhul avalikul haaletamisel. Hoolekogu otsusel
voib haaletamine olla salajane. Hoolekogu otsused voetakse vastu poolthaalteenamusega.
Poolt- ja vastuhaalte vordse arvu korral on otsustavaks hooJekogu esimehe, tema
araolekul aseesimehe haal.
(2) Hoolekogu otsuse taitmist korraldab kooli direktor koostOos vallavalitsuseg~;y
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(3) Hoolekogu poolt vastu voetud otsused (valja arvatud seadustega kehtestatud piiratud
juurdepaasuga dokumendid) on avalikud ning a~jast huvitatud isikul on oigus nendega
koolis tutvuda.

§ 17. Aruandlus
(1) Hoolekogu esimees esitab oktoobris kooli lastevanemate tildkoosolekule ja
vallavalitsusele oppeaasta jooksul tehtud hoolekogu tOo aruande ja plaani uueks
oppeaastaks.
(2) Kui hoolekogu ei esita tOo aruannet eelmises loikes nimetatud tiihtajaks, on
vallavalitsusel oigus hoolekogu koosseisu volitused IOpetada ennetahtaegselt.
7. peatiikk
RAKENDUSSATTED

§ 18 JoeUihtrne Vallavolikogu 29. aprilli 2010 rniHiruse nr 21 "JoeUihtrne Muusika- ja
Kunstikooli pohirniHirus" muutmine
(1) Tunnistada kehtetuks Joelahtme Vallavolikogu 29. aprilli 2010 maaruse nr 21 "Joelahtme
Muusika- ja Kunstikooli pohimaarus" § 27 19 6 ja § 29 19 2.
(2) Muuta Joelahtme Vallavolikogu 29. aprilli 2010 maaruse nr 21 "Joelahtme Muusika- ja
Kunstikooli pohimaarus" § 29 19 4 esimest lauset ja sonastada see alljargnevalt:
,,(4) Hoolekogu on otsustusvoimeline kui koosolekul osaleb vahemalt kaks kolmandikku
hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimces voi aseesimees".
§ 19. Hoolekogu tookorra rakendarnine JoeUihtrne Muusika- ja Kunstikoolile
Joelahtme Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu tOo korraldamisel rakendatakse JoeIahtme
Vallavolikogu 29. aprilli 2010 maaruse nr 21 "Joelahtme Muusika- ja Kunstikooli pohimaarus"
3. jao satteid kaesolevas hoolekogu tOokorras ettenahtud erinevusi arvestadcs.

§ 20. Maaruse jousturnine
Maarus joustub 7. martsil 2011
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