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1. Kooli ressursid (eelarve ülevaade)
A.-T. Vasnu andis ülevaate kooli eelarvest ning selle kasutusest. Hetkel ei ole ühtegi kulutust
üle läinud, küll aga sama tempo juures on näha, et planeeritud palgakuluga kahjuks aasta lõpuni
ei mängi välja. Arvatavasti tuleb teha lisaeelarve või siis mõne teise rea pealt ümber tõsta.
K. Anto soovis teada, et kuidas eelnevatel aastatel on hakkama saadud ning A.-T. Vasnu ütles,
et on ka varem ümber mängitud ja on ka lisaeelarve tehtud.
K. Anto soovis teada kultuuriranitsa kasutust. A-.T. Vasnu ütles, et siiani ei ole sealt raha
võetud, kuid 10.06.2022 on algklassid minemas Piimamuuseumisse ning sügise poole põhikool
teatrisse. Kultuuriranitsa rahadega kaetakse transport. K. Anto rõhutas, et kindlasti tuleks antud
ranitsa rahasid aktiivselt kasutada, sest vastasel juhul ei teostata järgnevatel aastatel toetuse
andmist.
V. Võrk soovis teada, kas on mõni rida, lisaks palgale, mis tekitab tunnet, et ei jätku.
A.-T. Vasnu vastas, et muret teeb esiteks lisa toitlustamine, kuna oleks soov seda ikka tasuta
pakkuda. On kuulda, et lisaks ootele soovitakse ka hommikusööki. Teiseks on mure see, et kui
soov teostada erinevaid kultuuriprogramme sisaldavaid tegevusi, siis nendeks ka kahjuks raha
ei jätku. Kõik on kallinenud ning tuleb hoolikalt läbi mõelda soovid ja võimalused.
OTSUS:
• Hoolekogu võttis kooli ressursside kasutamisseisu teadmiseks.
2. Kooli uus arengukava 2022-2025
A.-T. Vasnu andis ülevaate arengukava mustandist ning täiendas, mis dokumentidest on võetud
selle loomise aluseks. Peamiseks murekohaks tõi ta välja seda, et kool ei tohiks unustada
asukoha eripära ehk Klaasipealinna staatust ning soovib, et arengukavas selle kohta rohkem

vaateid oleks. Lisaks viis A.-T. Vasnu läbi kiirküsitluse, mille sisuks oli kirja panna märksõna,
mis iseloomustab kõige enam Järvakandi kooli.
A.-T. Vasnu andis teada, et on planeeritud arengukava loomiseks „Visioonipäev“ 17.06.2022
OTSUS:
• Hoolekogu võttis kooli arengukava mustandi ja visioonipäeva toimumisaja teadmiseks.
3. Parimate õpilaste premeerimine
A.-T. Vasnu andis ülevaate parimate õpilaste seisust. Täpsustas, et koolis on hetkel 97 õpilast,
kellest 53 on esitatud parimaks õppijaks. Kuna iga aasta on parimaid õppijaid premeeritud
raamatutega, mille ostmist teostavad laste tööandjad, siis see aasta oli keeruline seda soovi
edastada. Nimelt puudub koolil vastav info. A.-T. Vasnu soovib hoolekogu luba täiendada kooli
astumise ankeeti – lisada sinna lapsevanema töökoha andmed.
Arutati ja avaldati arvamust ankeedi täiendamise kohta.
OTSUS:
• Lisada Järvakandi Kooli vastuvõtmise avaldusele lapsevanema/hooldaja tööandja info,
mille täitmine on vabatahtlik.
4. Matemaatika õpetaja
V. Võrk tundis muret matemaatiliste teadmiste omandamise ja tunnikorra kohta.
A-T. Vasnu andis ülevaate oma nägemusest ning lisas, et antud teemaga on pidevalt tegeletud.
Kindlasti võtame selle teema uuesti fookusesse, et uuel õppeaastal samade teemadega mitte
jätkata.
OTSUS:
• Hoolekogu võttis olukorra teadmiseks ning vajadusel uuel õppeaastal tulevad selle
teema juurde tagasi.
5. MTÜ moodustamise ülevaade
K. Kuum andis ülevaate loodava MTÜ põhikirjast ning andis teada, et saadab selle hoolekogu
liikmetele täienduste saamiseks e-postile. K. Kuum ootab parandusettepanekuid kuni
23.06.2022
OTSUS:
• Hoolekogu võttis loodava MTÜ põhikirja teadmiseks.
6. Muud jooksvad teemad
1) Uue õppeaasta koolitranspordi taotlemine
A. Troost juhtis tähelepanu, et järgmise õppeaasta koolitranspordi korraldamise infot ei ole
edastatud eKooli keskkonda.
A.-T. Vasnu võttis info teadmiseks ja lubas info üle korrata klassijuhatajatele.
2) eKooli info lisamine

A. Troost juhtis tähelepanu, et on esinenud olukordi, kus ei ole vajalik info eKooli keskkonda
laekunud. Kõige värskem näide Raplamaa laulu- ja tantsupeo kohta. See info edastati õpilastele
paberkandjal, kuid kahjuks see paber ei jõudnud koju ning seetõttu oldi infosulus. A. Troosti
soov on, et kõik oluline info oleks olemas ka eKoolis, et vältida edaspidiseid ebameeldivusi.
A.-T. Vasnu võttis info teadmiseks ja lubas info kooliperele üle korrata.
3) 9. klasside lõpuaktus
A.-T. Vasnu andis teada, et 9.klassi lõpuaktus on 16.06.2022 kell 16:00 ja ootavad valla poolt
esindajat.
A. Anto andis teada, et esindajaks on tema ja soovis teada kooli poolseid ootuseid eduka
esindamise suhtes.
Arutati ja avaldati arvamust lõpuaktuse esindamise kohta.
4) Hoolekogu protokollid
A. Anto juhtis tähelepanu, et Järvakandi Kooli hoolekogu protokollid ei ole avalikkusele
nähtavad, kuid on nähtavad dokumendid, mis ei tohiks olla.
A.-T. Vasnu võttis info teadmiseks ja lubas sekretäriga selle teema üle vaadata.
5) Õpilasesinduse ülevaade
A. Troost avaldas soovi, et alates järgmisest õppeaastast oleks hoolekogu päevakorras ka
õpilasesinduse ülevaade ja toimuksid neilegi oluliste teemade arutelud.
A.-T. Vasnu ja K. Reimal võtsid info teadmiseks ja lubasid soovi edasi anda õpilasesindusse.
OTSUS:
• Võtta info teadmiseks.
Ettepanek:
• Teostada järgmine hoolekogu koosolek 29.08.2022, kell 17.30 koolimajas.
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