
   

 

 

 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1 

 

 

Võnnu                27.09.2022, nr 1-15/13 

 

Algus kell 17.00, lõpp kell  

Juhatas: Piret Kozlovski 

Protokollis: Maris Tee 

Osa võtsid: Piret Kozlovski, Maris Tee, Jaanika Uudam, Evelin Kostabi, Ene Runno, Erika 

Tiiman, Maie Otsa, 

Puudus: Rauno Karro, Sandra Kroon, Helin Kitsing,   

Kutsutud: direktor Triin Lõbu 
 

 

Päevakord: 

1. Direktori poolne ülevaade alanud õppeaastast 

2. Põhimäärusega tutvumine ja arutelu 

3. Uuenenud hoolekogu moodustamise ja töökorraga tutvumine 

4. Lühike ülevaade uue eelarve plaanidest 

5. Direktori poolne ülevaade toiduraha tõstmise vajadusest - hoolekogu seisukoht ja 

otsus. 
 

 

1. Direktori poolne ülevaade alanud õppeaastast 

Kuulati:  Koolistruktuuris on sisse viidud muudatusi. Loodud on arendusjuhi (haldus ja 

majandusküsimused) ametikoht 0,5 koormusega. Maja sees on liikuvusi tulenevalt õpetajate 

varasematest kogemustest ja huvidest.  Täitmata on 0,5 eesti keele õpetaja ametikohta 

põhikoolis- koormus jagatud ära oma töötajate vahel.  

Praegune raamatukogu ei ole kooli vajadusi rahuldav. Raamatukogu andmebaasid kolivad 

Võnnu raamatukogu alla ning seejärel hakatakse edasi mõtlema kuidas töökorraldus olema 

hakkab.  
 

Otsus: Võeti teadmiseks. 
 

2. Põhimäärusega tutvumine ja arutelu  

Kuulati: Vaadati üle kooli tegevuse eesmärk ja ülesanne. 

Otsustati:  Põhimäärus sai hoolekogu heakskiidu.  
 

3. Uuenenud hoolekogu moodustamise ja töökorraga tutvumine  

Kuulati:  Direktor: Praegune kord on nö vaheetapp, et luua üle valla ühtne hoolekogu 

moodustamise kord. Hoolekogu koosseis püsib ühe arengukava perioodi. Eelmine hoolekogu 

kord on kinnitatud veel vana ehk Võnnu valla alt. See lägeb volikogus tühistamisele ning 

peale seda tuleks kokku kutsuda üldkoosolek ning toimuks uute liikmete valimine.  

Vanemate esindajate tähelepanek: Arengukava hakkab kehtima 2023 aasta alguses ja 



võetakse vastu kolmeks aastaks. Nii tükeldab see ära hoolekogu õppeaasta. 

Otsustati: Ettepanek: arvestada sellega, et uus hoolekogu alustaks uue koosseisuga siiski 

sügisest. Palun teha dokumendi vormistuses viidatud parandused.  

Muus osas on hoolekogu kord hoolekogu poolt vastu võetud.  

 

4. Lühike ülevaade uue eelarve plaanidest 

Kuulati: Direktor: Uuendamisele lähevad koolimaja ventilatsioon, küte, 

kanalisatsioonsüsteemi  ja võimla rekonstrueeritakse. Näiteks staadioni muru 

kastmissüsteemi ei saa hetkel muretseda, sest täpselt ei teata, kas veevõrk peab vastu. 

Gümnaasiumi tiivas ei ole veesüsteemi üldse sisse ehitatud.  

Plaanide on veel kaasaegsed õppevahendid, liikuvad arvutiklassid, digivahendid, palmisaali 

projektor hübriidkoosolekute läbi viimiseks. Ressurssi kulub meeskonnatöö koolitustele 

(meeskonda kuulub kogu maja personal, sh köögitöötajad ja koristajad). 

Plaanis on ka lukkude sarjastamine. Võtmeid majas on meeletult palju, kuid aegkriitilistes 

olukordades võib olla vajadus pääseda kiiresti  ühest maja otsast teise. 

 

Küsimus tualettruumide remondi kohta? Direktor ütleb, et abivallavanem on palunud võtta 

hinnapakkumised, et saada teada kogumaksumus. Direktor on teadlik, et see on murekoht 

ning sellega tegeletakse. Ideaalis võiks tualetid olla ühekohalised ruumid.  

Otsus: Võeti teadmiseks.  

 

 

 

5. Direktori poolne ülevaade toiduraha tõstmise vajadusest - hoolekogu seisukoht ja 

otsus. 

Kuulati: Arvestades hinnatõusu ning söögikordade tegelikku maksumust, on söögikordade 

maksumust vaja tõsta, kuid küsimus on kui palju? 

Direktor: Ei saa üks ühele võtta võrdluseid erinevaid korraldusi, ka valla lõikes erinevaid 

haridusasutusi. Meie erisus on juba see, et meie kooli köök teenindab ka lasteaeda. On 

võrreldud erinevate tarnijate hindu ning leitud suuri erinevusi, seega vaadatakse edaspidi 

tooraine sisseostu kohad üle (kasutatakse soodsamaid tarnijaid). 

Ettepanek on teha järkjärguline hinnatõus.  

 

Maie: Kas see on puhas toiduraha ning koka palga ja elektri jms doteerib vald? 

Direktor: Hommikusöögi ja pikapäevarühma toiduraha  on ainult toidutooraine.  

Maie: Kui hommikusöögi ja pikapäevarühma söögi hind tõuseb, kas vald toetab 

vähekindlustatud peresid edasi?   

Direktor: Ei ole aru saanud , et vald oleks vastu.  

 

Ettepanek, tõsta hommikusöögi ja pikapäevarühma toiduraha summale 1.20.- . 

Hommikusöök -50s (varem -35s) ja pikapäevarühma toit -70s (varem -35s). Hinnatõus 

rakenduks 1. oktoobrist 2022. 

 

OTSUS:  Ühehäälselt otsustatakse, et hommikupudru uus hind on-50s ja pikapäevarühma 

toidu uus hind on-70s. Hinnatõus rakendub oktoobrist.  Otsus vaadatakse uuesti üle 2023 

aasta alguses.  

 

Koosoleku lõpp kell 19.00 

 

 



Koosoleku  juhataja                                          Protokollija     

 

Piret Kozlovski                Maris Tee    

   

 


