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Hoolekogu tööplaan 2015/2016 õppeaastal 

 

1. Tartu Karlova kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli 
õpilaste, õpetajate, koolipidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate 
organisatsioonide ühistegevuses : 

 jälgida kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldust ja tulemuslikkust; 

 aidata kaasa õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisele;  

 aidata igati kaasa kooli juhtkonnale avatud ja õppijasõbraliku kooli maine 
kujundamisele ja hoidmisele; 

 parendada koostööd lastevanemate ja kooli vahel (sh infovahetuse 
parendamine). 

  

2. Hoolekogu õigused ja kohutused tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest.  

3. Hoolekogu on moodustatud ja töökord kehtestatakse koolipidaja kehtestatud korras  
(Tartu Linnavolikogu määrus „Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord“  
10.02.2011 nr 31) ja tulenevalt Tartu Karlova Kooli hoolekogu tegutsemise korrast  
(direktori käskkiri  15.09.2014 nr 255 – kättesaadav Karlova Kooli kodulehel:  
https://www.karlova.tartu.ee/index.php?linkid=18&lang=est&level1=2).  

4. Hoolekogu põhiline töövorm on koosolek, mille kutsub kokku esimees, tema 
äraolekul aseesimees. Ülesannete täitmise huvides  ja kiiret otsustamist vajavates 
küsimustes võib rakendada side- ja infotehnoloogiliste vahendite kaudu korraldatud 
töövormi.  

5. Hoolekogu korralised koosolekud  toimuvad  vastavalt vajadusele kuid mitte harvem 
kui 1 kord nelja kuu jooksul.  Iga järgneva  korralise koosoleku täpne kuupäev 
lepitakse kokku eelmisel korralisel koosolekul. Ootamatutest vajadustest tulenevalt 
on võimalik  erakorralise koosoleku kokkukutsumine.   

6. Tööplaan 2015/2016 õ-a 

Kavandatud teemad Orienteeruv 
aeg 

 uue kooliaasta alguse korralduse ja toimunud muudatustega  tutvumine (sh 
praktiline õppekorraldus);  

 koorikooli tegevusplaaniga 2015 -2016 tutvumine ja koostöövõimaluste 
arutelu;   

 pikapäevarühma töö korraldusega seotud küsimuste arutamine; 

 huviringide Karlova koolis, nende töökorraldus ja koostöö teiste kogukonna 
organisatsioonidega; 

august- 
september -

oktoober 



 hoolekogu töö tutvustamine lastevanemate koosolekul ja hoolekogu uute 
liikmete valimine; 

 eelmise perioodi rahuloluküsitluse tulemustega tutvumine  ja sellest tulenevate 
edasiste tegevuste arutelu (sh söökla rahuloluuuring); 

 kooli ja koorikooli eelarvega tutvumine  ja  arvamuse avaldamine;   

 arutelu ja kokkulepped toitlustamise teemal (sh puhvetis pakutav); 

 vanematekogu loomises osalemine; 

 hoolekogu tegevuskava kinnitamine; 

 asjaajamine Lina tänava liikluskorralduse teemal; 

 uue hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimised; 

 õpetajate meelespidamine õpetajate päeval. 

 arvamuse avaldamine kooli sisehindamise korra kohta;  

 arvamuse avaldamine õppekava kohta; 

 arvamuse avaldamine kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning 
teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks 
korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta; 

 investeerimisvajaduste  ja vastava tegevuskavaga tutvumine, 
projektikirjutamise võimalused; 

 arutelu kiusamisvaba kooli teemal (sh info jagamine, ennetava käitumise viisid 
jms); 

 vanematekogu tegemistes osalemine; 

 muud vajadusest tulenevad tegevused. 

november 

 koolis plaanitud ürituste tegevuste toetamine  ja võimalike 
organiseerimisküsimuste lahendamise arutelu 

 infovahetuse parendamise arutelu; 

 arutelu innovatiivse kooli teemadel; 

 hoolekogu liikmete, lastevanemate, vilistlaste kaasamise arutelu; 

 arutelu kiusamisvaba kooli teemal (sh info jagamine, ennetava käitumise viisid 
jms); 

 vanematekogu tegemistes osalemine; 

 muud vajadusest tulenevad tegevused; 

detsember 

 õuesõppevahendite soetamise ja aktiivõppemeetodite kasutamise  jms 
vajaduse arutelu; 

 jooksvalt ülevaate saamine õppe- ja kasvatustegevusest; 

 kooli vastuvõtu kord ja avatud uste päevad; 

 arutelu tunnustussüsteemi osas (sh toetusfond); 

 arutelu kooli meenete teemal; 

jaanuar- 
veebruar 



 kooli ürituste korraldamise toetamine ja vajadusel üritustel osalemine; 

 lastevanemate, vilistlaste kaasamisega seotud tegevuste teostamine 
(vanematekogu tegevustes osalemine); 

 muud vajadusest tulenevad tegevused; 

 koolitervishoiuteenuse osutaja õppeaasta jooksul kogutud terviseinfo analüüsi 
ja ettepanekutega tutvumine; 

 ülevaate saamine kooli tugispetsialistide tegevustest; 

 arenguvestlused koolis (sh nii õpetajate kui õpilaste hulgas); 

 karjääriplaneerimise alaste tegevustega tutvumine jms korraldus; 

 õueala talgupäeva korraldamise eeltegevused; 

 Karlova päevadega seotud tegevustes osalemine; 

 rahuloluküsitluse korraldamine ja ankeetide täiendamine;  

 õueala talgupäeva korraldamine; 

 muud vajadusest tulenevad tegevused. 

märts-aprill 

 arengukava rakendamise ülevaade ja arutelu; 

 rahuloluküsitluse läbiviimises osalemine ja tulemuste analüüsimine; 

 kokkuvõte eelmise perioodi õppekasvatustööst 2015/2016 ja ettevalmistused 
sügiseseks vastuvõtmiseks; 

 vanematekogu tegevustes osalemine; 

 muud vajadusest tulenevad teemad. 

mai - juuni 

 hoolekogu tegevuste kokkuvõte; 

 kooli üldtööplaani ja ürituste kavaga tutvumine; 

 hoolekogu tööplaani 2016/2017 õ-a arutelu; 

 muud vajadusest tulenevad teemad. 

august- 
september 

 

 

 

 


