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Koosolekult puudunud hoolekogu liikmed: Kärolin Korotkov 

Kinnitatud päevakord: 

1. Hoolekogu esimehe valimine 

2. Hoolekogu aseesimehe valimine 

3. Ettepanekud kooli põhimääruse muudatusteks 

4. Ettepanek sulgeda Suure-Jaani Kooli Täksikute ja Vembu lasteaiarühmad 

suviseks kollektiivpuhkuseks 28. juuni-8.aug. 2021 

5. Hoolekogu aastaplaani arutelu 

Alustuseks lepitakse kokku, kes on antud koosoleku protokollija. Samuti otsustati koosolek 

lindistada, seda teeb Evald Sepp. 

ETTEPANEK PROTOKOLLIJAKS: Gerli Lepik, kes hiljem taandab end, et kandideerida 

esimeheks. Protokollijaks saab seekord Eve Arras. 

 

1. Hoolekogu esimehe valimine 

 

ETTEPANEKUD ESIMEHEKS: 



Erki: Vahur Vingisaar 

Auli Õnne: Reiko Sülla 

Arnold: Liis Lohu (taandab ennast), Marge Johanson (taandab ennast) 

Arnold: Gerli Lepik 

Gerli: Eve Arras (taandab ennast), Erki Sepp (taandab ennast) 

Otsustati teha avalik hääletus, esimees valitakse kolme kandidaadi vahel.  

Hääletamine: Vahur Vingisaar – 5 poolthäält 

  Reiko Sülla – 3 poolthäält 

  Gerli Lepik – 3 poolthäält 

1 hoolekogu liige ei hääleta. 

OTSUS: Suure-Jaani Kooli hoolekogu esimees on Vahur Vingisaar. 

 

2. Hoolekogu aseesimehe valimine 

 

ETTEPANEKUD ASEESIMEHEKS: kandidaatideks jäävad Reiko Sülla ja Gerli Lepik 

Hääletamine:  Reiko Sülla – 4 poolthäält 

  Gerli Lepik – 5 poolthäält 

3 hoolekogu liiget ei hääleta. 

OTSUS: Suure-Jaani Kooli hoolekogu aseesimees on Gerli Lepik. 

 

3. Ettepanekud kooli põhimääruse muudatusteks 

Allpool olevad ettepanekud kooli põhimääruse muudatusteks on saadetud varem hoolekogule 

tutvumiseks. Hääletusele tulevad järgmised muudatused: 



Palume viia Suure-Jaani Kooli Põhimäärusesse (RT IV, 15.11.2016, 8) sisse järgmised 

muudatused: 

1. Asendada terves dokumendis nimed Suure-Jaani vald, Suure-Jaani Vallavalitsus, 

Suure-Jaani Vallavolikogu nimedega Põhja-Sakala vald, Põhja-Sakala Vallavalitsus, 

Põhja-Sakala Vallavolikogu (§ 3 lg 1 ja lg 4; § 19 lg 1 p 6) 

2. Kustutada § 16 lg 1 p 8 sõna „maavanema“ 

3. Viia kooli hoolekogu koosseisu reguleeriv § 26. Kooli hoolekogu lg (4) kooskõlla 

Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.05.2018. a määrusest nr 38 „Hoolekogu moodustamise 

kord ja töökord“, asendada  tekst: 

 

Kooli hoolekogu on 13-liikmeline, sinna kuuluvad: 

  1) üks Vallavolikogu esindaja; 

  2) üks õpilasesinduse esindaja; 

  3) kaks õpetajate esindajat, sh lasteaiaõpetajate esindaja; 

  4) üheksa lastevanemate, sh viis Suure-Jaani tegutsemiskoha, üks Tääksi, üks Sürgavere ja üks 

Vastemõisa tegutsemiskoha vanemate ja üks lasteaia vanemate esindaja. 

 

järgmise tekstiga: 

Suure-Jaani Kooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, kaks õppenõukogu esindajat (sh lasteaia 

õpetajate esindaja) ning vähemalt üheksa vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide 

esindajat, sh on iga tegutsemiskoht vanemate esindaja ja lasteaia vanemate esindaja. Kui 

põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse 

nimetatud esindaja. Hoolekogu on vähemalt kolmeteistkümneliikmeline. 

 

4. Asendada § 31 Järelevalve lg (1) „Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse üle teeb Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja 

teadusministri ülesandel Viljandi maavanem“ lausega „Riiklikku järelevalvet kooli 

õppe- ja kasvatustegevuse üle teeb Haridus- ja Teadusministeerium“ 

ETTEPANEKUD: hoolekogu liikmetelt tuli ettepanekuid 3. punkti kohta. 

Gerli: Kuna Suure-Jaani õppekohas õpib 82% Suure-Jaani Kooli õpilastest, siis peab ka 

hoolekogus olema Suure-Jaani õppekoha lapsevanemaid vastavalt sellele rohkem. See võiks 

arvuliselt kirjas olla muudatuses. 

Arnold: Nii võiks olla jah. See ettepanek on tegelikult mõistlik. 

Evald: Kui muudatuse punktis 3 on sees sõna „vähemalt“, siis see annab tulevikus võimaluse 

muuta liikmete arvu. See võib siis olla järgmiste koosolekute arutelude teema, kui soovitakse 

lastevanemate esindatust hoolekogus proportsionaalselt õpilaste arvust koolis. Praegune 

sisseminev muudatus kooli põhimäärusesse oleks ka vastavuses valla määrusega „Hoolekogu 

moodustamise kord ja töökord“. 



Vahur: Ma kindlasti ei poolda sõna „vähemalt“ sissejäämist muudatusse, kuna see annab 

võimalust poliitmängudeks. Varasemalt on selline kogemus olnud ja seda võidakse 

ebameeldivalt ära kasutada. Lastevanemate esindajate arv võiks olla konkreetselt kirjas 

õppekohtade lõikes. 

Arnold: Kui eemaldada sõna „vähemalt“ muudatusest, siis see asetaks Suure-Jaani õppekoha 

halba olukorda. Valla määruses on ka sõnastus „vähemalt 13 hoolekogu liiget“. 

Vahur: Ei pea olema sama sõnastus, valla määrus annab võimalused ja kooli põhimäärus  

täpsustab seda. Kui soovitakse suuremat Suure-Jaani õppekoha lastevanemate esindatust, siis 

tuleb teha vastav ettepanek ja asjad läbi arutada. 

Eve: Täna võiks ikkagi hääletada eelnevalt saadetud muudatuse sõnastuse üle ja mitte neid 

lastevanemate arve igast tegutsemiskohast hakata määrama.  

Evald: Kui paneme sõnastusse „vähemalt“, siis jääb ju ka võimalus, et ka teistest 

tegutsemiskohtadest on rohkem kui üks esindaja.  

Erki: Muudatuse sõnastus võiks olla järgmine: vähemalt 9 lastevanemate, sh 5 Suure-Jaani, 1 

Tääksi, 1 Sürgavere ja 1 Vastemõisa tegutsemiskoha vanemate ja 1 lasteaia vanemate 

esindaja. Ja siis on samuti võimalus juurde valida. Kui ei ole erinevate tegutsemiskohtade 

lastevanemate arv määratud, võib tekkida järgmine olukord. Üldkoosolekul on 30 

lapsevanemat, kellest 25 on väikestest tegutsemiskohtadest ja 5 Suure-Jaani tegutsemiskohast, 

siis hoolekogusse võib saada valituks vaid 1 Suure-Jaani kooli lapsevanem.  

Vahur: Nüüd on kaks lasteaeda ja mõlemast võiks olla esindaja. 

Reiko: Kui paneme ühe lasteaia esindaja juurde, siis tuleb lastevanemate esindajaid 10. 

Evald: Nimetatud muudatusega oleks hoolekogu 14 liikmeline ja sellisel juhul on  kooli 

põhimäärus taas valla määrusega vastuolus.  

Arnold: Seega võiksime jääda esialgsete muudatusettepanekute juurde ja asuda hääletama. 

Evald loeb veel kord ette antud päevakorrapunkti alguses väljatoodud neli 

muudatusettepanekut. 

Hääletamine: 11 poolthäält ja 1 erapooletu. 



OTSUS: Hoolekogu on nõus nimetatud muudatuste sisseviimiseks Suure-Jaani Kooli 

põhimäärusesse. 

4. Ettepanek sulgeda Suure-Jaani Kooli Täksikute ja Vembu 

lasteaiarühmad suviseks kollektiivpuhkuseks 28. juuni-8.aug. 2021 

Suure-Jaani Kooli lasteaiad Tääksis ja Sürgaveres soovivad minna kollektiivpuhkusele 

28.juuni kuni 8. august 2021. 

Kaidi: See on korraline suvine puhkus, mis kestab 42 päeva. Kuna Tääkis ja Sürgaveres on 

liitrühmad , siis seetõttu ei saa nad olla valverühmad. Valvelasteaedadeks nimetatud puhkuse 

ajaks on valla teised suuremad lasteaiad. Lastehoiuteenus on selleks ajaks tagatud. 

Hääletamine: 12 poolthäält 

OTSUS: Hoolekogu on nõus Tääksi ja Sürgavere lasteaiarühmade sulgemisega  

kollektiivpuhkuseks 28. juuni kuni 8. august 2021. 

5. Hoolekogu aastaplaani arutelu 

Evald: Ettepanek oleks, et hoolekogu vaataks üle Suure-Jaani Kooli arengukava ning annaks 

hinnangu, kas see on kooskõlas vastuvõetava Põhja-Sakala valla hariduse arengukavaga. 

Arnold: Võiks kokku leppida, mitu korda aastas hoolekogu korraliselt kokku saab? Vastavalt 

sellele teab Evald Sepp planeerida ette küsimusi ja dokumente hoolekogule. 

Evald: I poolaastal 2021 võiks kokku saada kahel korral. 

Erki: Millal valla hariduse arengukava vastu võetakse? 

Arnold: 2021. aasta algul ja seejärel oleks mõtet hoolekogul kokku saada.  

Vahur: Hoolekogu võiks võtta oma tööplaani Suure-Jaani Kooli õpilaste ja õpetajate 

vahetusprogrammides osalemise arutelu. 

 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub pärast Põhja-Sakala valla hariduse arengukava 

vastuvõtmist (tõenäoliselt veebruaris 2021). 

 



Koosoleku juht:      Protokollija: 

 

 

Evald Sepp       Eve Arras 

 

 


