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1. Hoolekogu tutvustus
Järvakandi Kooli direktori Aet-Triin Vasnu juhatas koosoleku sisse ning tutvustas Kehtna
Vallavalitsuse poolt kinnitatud hoolekogu liikmeid.
Järvakandi hoolekogusse kuuluvad alates 2021/22 õppeaastat:
õpetaja esindaja
Anu-Marii Kask
vanemate esindajad
Villy Võrk, Airika Troost, Katrin Anto, Katrin
Kuum, Ene Nüganen
õpilaste esindaja
Kertu Reimal
vilistlaste esindaja
Ragnar Ahtijainen
kooli toetava organisatsiooni esindaja Andres Ansip
Hoolekogu koosseisu on esitatud valla esindajana Katrin Anto, aga hetkel ei ole volikogu oma
esindajaid kinnitanud, seega ei ole meil täna koosseisus volikogu esindajat.
Otsustati:


Võtta info teadmiseks.

2. Hoolekogu esimehe valimine

Hoolekogu esimehe valimine vastavalt Kehtna Valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise
ja töökord § 7 lg 1. alusel viia läbi järgmises hoolekogus seoses hoolekogu liikmete vähesuse
tõttu.


Otsustati:
Hoolekogu esimehe valimine teha järgmises hoolekogus.

3. Hoolekogu aseesimehe valimine
Hoolekogu aseesimeest sellel hoolekogu koosolekul ei valitud, sest mitmed liikmed olid puudu.


Otsustati:
Hoolekogu aseesimehe kandidaadi esitamine ning selle valimine võtta järgmise
hoolekogu koosoleku päevakorda.

4. Info kooli hetkeseis ja tuleviku plaanid
Direktor A.-T. Vasnu teeb ülevaate kooli hetkeseisust. Tutvustab hoolekogule hetkel veel
vallavalitsuse poolt kinnitamata kooli ametikohtade koosseisu. Valla ettepanekul on koolil
väheneb üks koristaja koht, kool jätkab kolme koristajaga.
Vähendatud on ka kooli sekretäri ametikohta 0,5-le ja kooli raamatukoguhoidja ametikohta 0,5le. Uues koosseisude nimekirjas on tehtud muudatus raamatukoguhoidja ametikoha nimetuses.
Raamatukogu kannab ka õpikeskuse rolli ning uueks nimetuseks saab raamatukogu-õpikeskus
ja seal töötava ametikoha nimeks raamatukogu-õpikeskuse koordinaator.
Koolil on taas võimalus hakata pakkuma psühholoogi teenus. Alates 01.veebruarist 2022
hakkab kaks korda kuus käima koolimajas psühholoog-terapeut Heli Künnapuu. Tähtis on, et
õpilased saaksid seda just koolimajas, siis on vähem häiritud nende õppetöö. Hetke seisuga
vajavad järjepidevat psühholoogiteenust 10 õpilast, nendest viis on Rajaleidja otsusega ning
viis on kooli, eelmise psühholoogi ja koostöös lapsevanemaga kaardistatud vajaduse põhjal.
Valla projektijuht K. Kuum tegi kaasava hariduse võtmes projekti kooli keskkonna
parandamiseks. Projekti rahastusega on võimalus luua koolidesse rahunemistoa või ruumid,
kuhu liigse ärevuse tekkimisel on võimalik minna õpilasel rahunema ja ennast koguma, et
jätkata õppetööd. Meie koolis on selliseks kohaks hetkel raamatukogu, kus asub juba üks
selline nn kapp. Õpilased kasutavad seda ka vahetundides, et nautida vaikust.
Kaasava eelarve projekti tegi õpetaja M. Sepp projekti madalseikluspargi rajamiseks kooli
juurde, kuid kahjuks jäime projektiga teiseks.
Sel aastal on uuendamisel kooli uus arengukava, sest eelmine lõppes 2021. aastal.
Ettevalmistus uue arengukava koostamiseks käib.
U. Klemmer tegi ülevaate õppe- ja kasvatustööd reguleerivatest dokumentidest, mis sel
õppeaastal muutuvad. Muutmisele lähe kooli õppekava, sh ainekavad. Viimati on muudetud

õppekava 2016. aastal, vahepeal on muudetud riiklikku õppekava ja põhikooli- ja gümnaasiumi
seadus ning kooli õppekava peab olema vastavuses nendega.
U. Klemmer tegi koosolekul hoolekogu ettepaneku vaadata läbi õppekava üldosas sisalduv
hindamisjuhendi osa. Kool vaatas dokumendi läbi, tegi vajalikud muudatused ja parandused,
kuna selliselt tundub hindamisjuhend kompaktsem ning kergemini jälgitav. Õppekavas on
täiendatud sõnalise ja numbrilise hinnangu punkti ning mitmed õppeained asendatud
mitteeristatava hindamisega I-II kooliastmes. Muudatus on ka õpilaste käitumise ja hoolsuse
hindamises. Alates 2022/23 õppeaastast ei panda enam õpilastele käitumise ja hoolsuse hinnet
tunnistusele.
Tegemisel on hetkel kooli arenguvestluste kord, mille saadan selle valmis saamisel hoolekogule
arvamuse andmiseks.
U. Klemmer tutvustas karjääriõpetuse projekti Eelkutseõpe – suunanäitaja elukutse valikul, mis
hetkel on veel arengujärgus. Projektis osalevad kõik Kehtna valla üldhariduskoolid ja Kehtna
Kutsehariduskekus. See on haridustee jätkamiseks pärast põhikooli lõpetamist. Kehtna
Kutsehariduskeskus pakub eelkutseõppe raames võimalust tutvuda kutseõppe ning seal
õpetatavaid erialasid. Eelkutseõpe kestab kolm päeva, millest üks on teoreetiline ja kaks
praktilist päeva. Kas projekt käivitub juba sel aastal, ei oska täpselt veel öelda.
Otsustati:



Madalseikluspargi projekt lisada uuesti kaasava eelarve uude projekti.
Kooli hindamisjuhend saata esimehe mailile ning arutamine toimub järgmises
hoolekogus.

5. Muud küsimused
1) V. Võrk küsis, kas on muutusi ja mis seisus on kooli võimla ventilatsioon ning mis tasandil
on kooli staadioni tegemine.
A.-T. Vasnu andis ülevaate võimla välisfassaadi soojutamisest ja selle tulemusena on tekkinud
võimla sisenurkadesse kergelt hallitust kuna ventilatsioon ei ole korras. EKRE andis meie
koolile katuseraha sülearvutite soetamiseks, aga ehk on võimalik see summa kasutada hoopis
ventilatsiooni remontimiseks. Hetkel lõpplahendust öelda ei oska.
Staadioni osas on valmis saanud projekt arvutis kooli staadioni koht, mis on valmis esitamiseks
valda.
Otsustati:


Kutsuda hoolekogusse õpetaja Margus Sepp tutvustama ja ülevaadet tegema Järvakandi
Kooli staadioni projektist.

2) A. Troost küsis, kas on võimalik koolil pakkuda pikapäevarühma toitlustamist või oodet
õpilastele, kes on pikemalt majas kooli huviringides, pikapäevarühmas või peavad sõitma
bussiga.
A.-T. Vasnu selgitas, et põhimõtteliselt on see võimalik, aga kindlasti oleneb see sööjate arvust.
Oote maksumus sõltub samuti sööjate arvust. Selgitame koolis välja, kui suur on vajadust
ootele.
Otsustati:
U. Klemmer palub klassijuhatajatel välja selgitada arvuliselt soovijate vajaduse ootele.
3) A. Troost küsi, kuidas on korraldatud õpilastransport kui tunniplaanis on muutusi ning need
lõpetvad varem ära.
A.-T. Vasnu selgita, et eraldi selleks transporti ei ole. Õpilane saab kooli bussiga koju
tavapärasel ringi ajal. Nendel üksikutel ja erandjuhtudel ootab õpilane koolis selle aja.
Võimalus veeta aega raamatukogus.
4) V. Võrk teeb ettepaneku järgmise hoolekogu toimumise kohta ning pakub välja kuupäevaks
22.02.2022 kell 18.00.
Otsustati:


Järgmine hoolekogu toimub 22.veebruaril 2022, kell 18.00 koolimajas.

5) V. Võrk teeb ettepaneku järgmise hoolekogu koosoleku päevakorda võtta:







Järvakandi Kooli õppekava muutmine „Õpilaste arengu ja õppimise toetamise ja
hindamise korraldus“ ja Järvakandi Kooli arenguvestluste läbiviimise kord. Selgitusi ja
küsimustele vastama kutsuda direktor Aet-Triin Vasnu ja õppealajuhataja Ulvi
Klemmer.
Kooli staadioni tutvustus. Kutsuda hoolekogusse õpetaja Margus Sepp tutvustama ja
ülevaadet tegema Järvakandi Kooli staadioni projektist;
Järvakandi Koolis oote pakkumise võimalus õpilastele - direktor Aet-Triin Vasnu.
Hoolekogu esimehe ja aseesimehe kandidaadi esitamine ning selle valimine.
Muud jooksvad küsimused

Otsustati:


Kutsuda 22.02.2022 hoolekogusse Margus Sepp, Aet-Triin Vasnu ja Ulvi Klemmer.
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