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Hoolekogu tööplaan 2022/2023 õppeaastal 

1. Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on alaliselt tegutsev organ, 
kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, koolipidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli 
toetavate organisatsioonide ühistegevuses : 

● jälgida kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldust ja tulemuslikkust; 
● aidata kaasa õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisele; 
● aidata kaasa kooli visiooni elluviimisel ning väärtustele tugineva koolikultuuri 

rakendamisel; 
● olla eeskujuks lastevanemate ja kooli vahelisel koostööl. 

2. Hoolekogu õigused ja kohutused tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest. 

3. Hoolekogu on moodustatud ja töökord kehtestatakse koolipidaja kehtestatud korras (Põlva 
Vallavolikogu määrus „Põlva valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord“ 
17.01.2018 nr 1-2/1). 

4. Hoolekogu põhiline töövorm on koosolek, mille kutsub kokku esimees, tema äraolekul aseesimees. 
Ülesannete täitmise huvides ja kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib rakendada side- ja 
infotehnoloogiliste vahendite kaudu korraldatud töövormi. 

5. Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 1 kord kolme 
kuu jooksul. Iga järgneva korralise koosoleku täpne kuupäev lepitakse kokku eelmisel korralisel 
koosolekul. Ootamatutest vajadustest tulenevalt on võimalik erakorralise koosoleku kokkukutsumine. 

6. Tööplaan 2022/2023 õ-a 
 

Kavandatud teemad Orienteeruv aeg 

● Uue kooliaasta korralduste ja muudatustega tutvumine; 
● hoolekogu töö tutvustamine lastevanemate koosolekul ja 

uute hoolekogu liikmete valimine; 
● arvamuse avaldamine kooli õppekava (tunnijaotusplaan) 

kohta; 
● arvamuse avaldamine kooli kodukorra kohta. 

august-november 

● Uue hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija 
valimised; 

● ülevaade I trimestrist; 
● arvamuse avaldamine kooli hindamisjuhendile; 
● arvamuse avaldamine kooli sisehindamise aruandele; 
● arutelu jõulude tähistamisest koolis; 
● heategevusliku annetuse saaja valimine seoses jõululaadaga; 
● hoolekogu tööplaani koostamine; 

detsember-jaanuar 

● Ülevaade II trimestrist; 
● vallavalitsuse korraldatavatel haridusvõrgu korrastamise 

aruteludel osalemine 
● vilistlaste kokkutuleku kavandamisel osalemine 
● muud vajadusest tulenevad teemad. 

veebruar-märts 

● Kooli õppeaasta kokkuvõte; 
● vallavalitsuse korraldatavatel haridusvõrgu korrastamise 

aruteludel osalemine 

aprill-mai-juuni-juuli 
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● õppeaasta lõpetamisega seotud teemad; 
● muud vajadustest tulenevad teemad. 

● Kooli õppeaasta kokkuvõte (suvetööde tulemused, personali 
muutused jms) 

● Muud vajadusest tulenevad teemad 

august 

  


