
Kokkuvõte Kohila Gümnaasiumi Hoolekogu tööst 2019/2020 õppeaastal 

 

Taust 

Hoolekogu töö aluseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ja selle alusel kooli pidaja (KOV) poolt 
kehtestatud töökord. Hoolekogu ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste 
vanemate ja vilistlaste ühiste seisukohtade kujundamise kaudu toetada kooli arengut, sh õppeks ja 
kasvatuseks paremate tingimuste loomist. 

Hoolekogu osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel, annab arvamusi kooli õppekava 
kehtestamiseks, kooli vastuvõtu tingimustele, kodukorrale, põhikooli õpilaste arvu erandkorras 
suurendamise ettepanekutele, eelarveprojektile jm. 

Tegevusaruanne  

2019/2020 õppeaasta oli hoolekogule erakorraline. Sisuliselt toimus ainult kolm koosolekut.  

24.10.2019  arutati möödunud perioodi õppetulemuste üle ja kuulati ära kooli juhtkonna tööplaan 
2019/2020 õppeaastaks . Eraldi teemaks oli nutivahendite kasutamise praktika ja koguti 
ettepanekuid hoolekogu uue tööplaani tarvis. Fookusesse plaaniti võtta kooli tegevuse turundus 
(väliskommunikatsioon). 

14.02.2020 toimus hoolekogu e-koosolek, millel anti seisukoht kooli juhtkonna poolt uuendatud 
Kohila Gümnaasiumi vastuvõtu tingimustele ja korrale. 

18.02.2020 esitati Regionaalmaasika konkursile ettepanek tunnustada Kohila Gümnaasiumi uue 
algklassidemaja rajamist. Tegemist oli tähelepanuväärse investeeringuga, milleks enamus raha tuli 
omavalitsuselt. Ilusaid maasikaid oli palju ja meie oma jäi seekord noppimata! 

12.03.2020 toimusid kooli juhtkonna, koolipidaja ja hoolekogu esimehe vahel konsultatsioonid 
seoses COVID-19 olukorraga. Lepiti kokku distantsõppele üleminekus. Sama päeva õhtul  kuulutas 
Vabariigi Valitsus välja eriolukorra, et tõkestada koroonaviiruse levikut Eestis. 

24.08.2020 toimus hoolekogu e-koosolek, kus arutati kooli valmisolekut õppetöö korraldamiseks 
COVID-19 teise laine korral, kuulati ära juhtkonna kokkuvõte 2019/2020 tulemustest ja 2020/2021 
õppeaasta eesmärkidest. Hoolekogu andis nõusoleku õpilaste arvu suurendamiseks põhikooli 
klassides ning oma arvamuse sisehindamise korra eelnõule. 

Hoolekogu mandaat lõppes sisuliselt 2019/2020 õppeaasta lõppemisega. Vastavalt korrale kestavad 
hoolekogu volitused kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni. 

Tänuavaldus 

Tänan hoolekogu nimel kooli juhtkonda, kes on teinud hoolekoguga koostööd suures üksmeeles ja 
väga usalduslikus õhkkonnas. Tänu teie professionaalsele lähenemisele ja aktiivsusele on hoolekogu 
töö olnud oluliselt lihtsam! 

Täname õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid, kes on oma ettepanekute või küsimustega pööranud 
hoolekogu tähelepanu parendamist vajavatele küsimustele ja aidanud kaasa parimate lahenduste 
leidmisele.  



Hoolekogu esimehena tänan teid, hoolekogu liikmeid, Kaur Heinaru, Kristel Vald, Margot Sarv, Romet 
Jürgenson, Terje Äkke, Veronika Paletzky, Desiree Talv, Markos Parve, Meeri Ehandi, Kristina Mägi ja 
Andrus Saare, oma isikliku aja pühendamise eest meie kooli arengu hüvanguks.  

 

Erik Kosenkranius 

Hoolekogu esimees 

  


