
 SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM

HOOLEKOGU ELEKTROONILISE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Kuressaare 28. oktoober kuni 04. november 2019 nr 3

Algus: 13.01  lõpp: 15.00

Juhatas: Anton Teras
Protokollis: Stella Hommik
Võtsid osa: 22 liiget (nimekiri lisatud)
Puudusid: 8 liiget 

SÜGi eelmise õa hoolekogu on 30-liikmeline (A.Teras  esindas 6.b ja 10.ab, J. Sarapuu esindas
7.b ja 11.b). Välja jäid liikmed, kelle laps ei ole enam meie kooli õpilane ning kes ei tööta või ei
õpi enam meie koolis.

PÄEVAKORD:

1. Päevakorra kinnitamine
2. Hoolekogusse valimise kord

1. Päevakorra kinnitamine 

Elektrooniliselt esitati:  direktor Viljar Aro tutvustab hoolekogu päevakorda 28. oktoobril kell
13.01 saadetud kirjas.

Otsustati: häältega 22 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut: kinnitada hoolekogu koosoleku päevakord.

2. Hoolekogusse valimise kord

Elektrooniliselt esitati: direktor Viljar Aro palub hoolekogu liikmetel anda oma nõusolek kolme
punkti suhtes või avaldada muud arvamust.

Saaremaa vallavalitsuse määrusega 16. oktoober. 2019 nr 13 kehtestati
Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu moodustamise 
kord ja hoolekogu töökord. (Riigi Teataja info järgi hakkab kehtima 1. novembrist)

Selle paragrahv 4 punkt 3 ütleb, et kooli või huvikooli juhtkond esitab kehtivale hoolekogule 
otsustamiseks hoolekogu struktuuri ja ettepaneku kuidas valitakse vanemate esindajad 
hoolekogusse ning kuidas koosolek(ud) läbi viiakse, pidades silmas võrdse esindatuse ja 
proportsionaalsuse tagamist. Uue kooli või huvikooli puhul otsustab vanemate esindajate 
hoolekogusse valimise printsiibi kooli või huvikooli juhtkond.
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Vastavalt sellele teeb kooli juhtkond järgmise ettepaneku:

1) hoolekogu struktuurist - iga tavaklassi esindab üks lapsevanem, HEV-klasse esindavad kolm 
lapsevanemat (iga kooliastme kohta üks); hoolekokku kuuluvad ka 2 õppenõukogu esindajat, 
huvikooli (sest oleme üldhariduskool - huvikool ühe asutusena) õppenõukogu esindaja, kooli 
toetavate organisatsioonide esindaja, huvikooli vanemate esindaja, kooli õpilaste esindaja, 
huvikooli õpilaste esindaja ja hoolekogu protokollija;

2) lapsevanemate esindajad valitakse hoolekokku klasside lastevanemate koosolekutel 
septembris enamushääletuse teel, st seni kehtinud praktika alusel;

3) kuna uus hoolekogu koosseis tekkis nimetatud praktika alusel, siis aktsepteerida ka käesoleva 
õppeaasta hoolekogu valimiste tulemusi.

Otsustati häältega 22 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu: nõustuda Saaremaa Ühisgümnaasiumi kooli 
juhtkonna poolt esitatud kolme ettepanekuga.

Anton Teras
Juhataja Stella Hommik

Protokollija


