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Suur osa hoolekogu koosseisust määrati 2013 aasta sügisel. Õpilaste esindajana osaleb
õpilasesinduse president, seetõttu vahetub õpilaste esindaja igal õppeaastal. Hoolekogus on 9
liiget.
Hoolekogu esimees: Rainis Uiga (lapsevanemate esindaja)
Liikmed: Neeme Katt, Kait Metsla (õpetajate esindajad),
Elleka Paluoja, Meelis Rääk, Margit Luga, Margus Kask (lapsevanemate esindajad),
Daniel Aganitš (õpilaste esindaja),
Arvo Sakjas (Jõgeva linnavolikogu esindaja).
Hoolekogu koosolekutel osalevad lisaks hoolekogu liikmetele alati kooli direktor Taisto
Liivandi ja õppejuht Anneli Jäme. Tihti on osalenud ka Jõgeva LV hariduse- ja
kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste.
Koosolekud-arutelud:
Pärast eelmist lastevanemate koosolekut ( detsember 2016 ) on hoolekogu koosolekuid olnud
5 korral, lisaks korraldas hoolekogu kevadel 2017 koolivormi küsitlluse.
1) Hoolekogu koosolekul 13. märtsil 2017 arutati järgmisi teemasid:
a. Kooli eelarve; vajadus psühholoogi täiskoha järele. Hoolekogu toetas täiskoha
loomist.
b. Koolivormi arutelu. Arutelu sai alguse erinevate firmade pakkumisest ja
hoolekogu otsustas korraldada küsitluse aprillikuus.
c. Uuel õppeaastal koolipäeva algusaja muutmine. Tundide algusaeg 8.15.
d. Informatsioon koolihoone projekti kohta.
2) 12.juuni hoolekogu koosoleku päevakorras oli:
a. Õppeaasta 2017/2018 vaheaegade arutelu.
b. Kokkuvõte kooliaastast 2016/2017.
c. Koolivormi küsitluste tulemusi arutati ja otsustati aruteludega jätkata erinevate
osapoolte (õpilaste esindus) poolt, kuid otsus peaks tulema enne uue hoone
avamist ja rakendamine koos uue koolihoonega. Hoolekogu soovitas alustada
mingi vajaliku koolivormi elemendiga koos uue koolihoone valmimisega.
d. Jooksvate küsimuste all oli arutelu huviringide tööst (sh kooliteater
Liblikapüüdja) ja tunnustamise korrast.

3) Augustis toimus e-koosolek (10.08 – 11.08.2017)
a. Kooli direktori konkursi korra kooskõlastamine.
Hoolekogu tegi ettepaneku lisada komisjoni õpetajate esindaja ja seda linnavalitsus
arvestas. Komisjon oli lõpuks 7-liikmeline.
b. Hoolekogu esindajaks komisjonis määrati hoolekogu esimees.
4) Septembri esimesel päeval vormistasime teise e-koosoleku (31.08 – 01.09.2017)
a. Hoolekogu andis vastavalt PGS § 26 lg 3 nõusoleku suurendada õpilaste arvu
kaheksas klassis (1.a–25; 1.b–25; 1.c–25; 6.b–25; 6.c–25; 7.a–26; 7.b–25; 7.c–
26). Piirnorm 24 õpilast.

5) Viimati kogunes hoolekogu 27. novembril 2017 ja päevakorras oli:
a. Arutleti kooli uue direktori Triin Lõbuga kooli ja hoolekogu koostöö üle.
b. Tutvuti kooli jätgmise perioodi arengukava projektiga.
c. Hoolekogu esimees tutvustas aruannet, mille esitab lastevanemate
üldkoosolekul, ning osutas uue liikme valimise vajadusele, kuivõrd üks liige –
Margit Luga – taandas ennast seoses sellega, et tema laps lõpetas põhikooli.
d. Kohapeal tõstatud teemad: kehalise kasvatuse ainekava muutmine (ujumine)
tulenevalt muutustest riiklikus ainekavas; võrdlev ülevaade 4 õppeaasta
tulemustest ja psühholoogi ametikoha täitmine konkursiväliselt.

Kõik hoolekogu liikmed on aruteludes aktiivsed osalema ning kõik koosolekud on väga
sisukad. Suur tänu liikmetele ja kooli juhtkonnale.
Koostas: Rainis Uiga, Jõgeva Põhikooli hoolekogu esimees

