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Juhatas:      Villy Võrk 

Protokollis:      Villy Võrk 

Võtsid osa:       Andres Ansip, Anu-Marii  

       Kask, Ragnar Ahtijainen, Katrin Anto, 

Katrin Kuum,  

Puudus(id)      Airika Troost 

Kutsutud:  direktor Aet-Triin Vasnu, õppealajuhataja Ulvi Klemmer 

 

Päevakord: 

1. Hoolekogu koosseisu muutmine 

2. Järvakandi Kooli kodukorra  punkti 36 läbiarutamine ja arvamuse avaldamine 

3. Järvakandi Kooli arengukava 

4. Järvakandi Kooli õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte 2021-2022 õa 

5. Pikapäevarühma toitlustamine 

6. Muud küsimused 

 

1. Hoolekogu koosseisu muutmine    

V. Võrk tegi ülevaate hoolekogu koosseisu liikmete muutusest. Hoolekogu koosseisust on 

lahkunud kooli õpilasesinduse esindaja Kertu Reimal, seoses põhikooli lõpetamisega ning 

hoolekogu liige Ene Nüganen.  

V. Võrk teeb ettepaneku direktorile esitada uus kooli õpilaseesinduse liige hoolekogu 

koosseisu. Kutsuda kokku kooli lastevanemate üldkoosolek uute lastevanemate esindajate 

leidmiseks hoolekogusse. 

 

Otsus: 

 Kustutada hoolekogu koosseisu nimekirjast liikmeks valitud õpilane seoses kooli 

nimekirjast väljaarvamisel. 

 Kustutada hoolekogu koosseisu nimekirjast liikmeks valitud vanem lapse kooli 

nimekirjast väljaarvamisel. 

 Kool nimetab järgmisesse hoolekogusse uue õpilasesinduse liikme. 

 Kool kutsub kokku lastevanemate üldkoosoleku 10.oktoobril 2022. aastal. 

   

   

2. Järvakandi Kooli kodukorra  punkti 36 läbiarutamine ja arvamuse avaldamine  

U. Klemmer esitas läbiarutamiseks ja arvamuse avaldamiseks hoolekogule Järvakandi Kooli 

kodukorra punkti 36 lõige 7 muutmise, „Nutiseadmete kasutamine koolis koolipäeva ajal“  

 

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0 

 

Otsus: Järvakandi Kooli kodukorra  punkti 36 lõige 7 Hoolekogu liikmete poolt heakskiidetud. 

 

3. Järvakandi Kooli arengukava 

 



K. Anto küsis täpsustavaid küsimusi kooli  arengukava valmimise kohta ning teavitas, et 

arengukava peab jõudma vallavalitsusse 26.septembriks ning ennem seda on vaja edastada 

arengukava edastada hoolekogusse  arvamuse andmiseks. 

 

Otsus: 

 Kooli poolt edastatakse hoolekogule lõplik arengukava versioon 19. septembriks 2022. 

 Hoolekogu avaldab arvamust ning teeb muudatuse ettepanekud e-posti teel ning seejärel 

hoolekogu koostab ja saadab omapoolsete täiendustega versiooni 22. septembriks. 

 

 

4. Järvakandi Kooli õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte 2021-2022 õa ja ülevaade 

õppeaastast 2022 - 2023 

 

U. Klemmer esitas hoolekogule ülevaate kooli õppe- ja kasvatustegevuse 2021/2022. 

õppeaastal. I - IX klassi lõpetasid  positiivsete tulemustega 96,9 % õpilastest, 58,8 % õpilastest 

õppisid hinnetele hea ja väga hea. Riikliku kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ 38 õpilast 

(1.-9. klass, sh 3 põhikooli lõpetajat.). Riikliku kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest” 

tunnustati üheksat põhikooli lõpetajat. Täiendavale õppetööle jäi kolm õpilast ehk 3,1% 

õpilaste arvust. Õppeaastal sai üldtuge (õpiabi ja psühholoogi teenust) 10 õpilast ja Raplamaa 

Rajaleidja otsustega tõhustatud- ja eritoega oli seitse õpilast.  

 

Sel õppeaastal 2022 – 2023 on avatud üks liitklass 3. – 4a klassi õpilastest. 4a klassis õpib 

Rajaleidja otsusega õpilane, kes vajab õppetööks väiksemat õpilaste arvuga klassi. 3. klassis 

õpib kolm õpilast. Moodustati ka 5a-6a klass, kus õpib lihtsustatud õppekavaga õppiv õpilane 

ja kaks õpilast, kellele on Rajaleidja otsusega õpe kuni kolm õpilasega klassis.  

 

Sel õppeaastal on Rajaleidja otsusega õpilaste arv suurenenud, 1. klassi tuli neli õpilast, kellel 

on määratud eritugi. Kokku tõhustatud ja eritoega õpilasi on 10 õpilast. Koolis on õpilastel ka 

sell aastal saada psühholoogi nõustamist. 

 

Otsus: Võtta info teadmiseks. 

 

5. Pikapäevarühma toitlustamine 

 

Direktor A.-T. Vasnu teavitas hoolekogu, et alates 12.sept on õpilastel võimalus saada koolis 

oodet ja oote maksumus on 0.80 eurot.  

 

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0 

 

Otsus:  

 Hoolekogu kiitis heaks oote maksumuse. 

 Kool teeb oote hinna  kinnitamiseks omavalitsusele taotluse. 

 

6. Muud küsimused 

 

1) Direktor A.-T. Vasnu andis informatsiooni, et kool rahastab sel õppeaastal Opiq keskkonna 

litsentside ostmist ise, eelmisel õppeaastal tegi seda omavalitsus. Qpig litsentsid ostetakse 

alates 4. klassist ja kaheksa õpetajat saavad tasuta ning kahele õpetajale ostetakse lisaks.  

A.-T. Vasnu tõi välja, et tuli juurde üks ukrainlasest õpilane 4. klassi. Kokku õpib koolis 4 

ukrainlasest õpilast. 4., 6., 7., ja 8. klassis.  Õpilastel on tõhustatud eesti keele õpe kuue tunni 

ulatuses. Tunde annavad Jaanus Randla ja Ilia Panov. Ülejäänud tundides on nad tavaklasside 

juures. 



2)  K. Anto tegi lühiülevaate spordiplatsi-staadioni rajamisest. 12.09.22 kogunes ümarlaud 

Järvakandi kooli juurde, et tutvuda tulevase spordiplatsi ja staadioni asukohaga. Algatatud on 

hange projekti koostamiseks, mille tähtaeg on 20.09.2022. 

 

3) K. Kuum kooli MTÜ loomisest. K. Kuum andis teada, et hetkel ei ole ta MTÜ loomisega 

tegelenud. Täpsustab valla tasandil loomise võimalusi. Järgmises hoolekogus on võimalus 

täpsemalt arutada.  

 

4) V. Võrk teeb ettepaneku järgmise hoolekogu toimumise kohta ning pakub välja kuupäevaks 

31. oktoober 2022, kell 17.30 

Otsus: 

 

Järgmine hoolekogu toimub 31. oktoober 2022, kell 17.30 koolimajas. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/      

Villy Võrk        

Koosoleku juhataja ja protokollija       

 

. 


