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Päevakord: 
 

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe, protokollija valimine.  
2. Hoolekogu tegevusplaani koostamine aastaks 2021-2022. 
3. Kooli arengukavaga tutvumine ja arvamuse avaldamine.  
4. Jooksvad küsimused. 

 
 
Punkt 1 
 
Hoolekogu uue koosseisu kinnitamisega valida uus esimees, aseesimees, protokollija.  

 
Ettepanekud: Esitati esimehe kandidaadiks Marge Pärn. 
Otsus:  Ei soovinud kandideerida 
 
Ettepanekud: Karit Tuusula Mölder avaldas soovi esimehe vastutus võtta. 
Otsus: Ettepanek pandi hääletusele. Tulemusega poolthäält kinnitati hoolekogu 
esimeheks Karit Tuusula Mölder. 
 
Ettepanekud: Aseesimehe kandidaadiks esitati Katrin Rosar. 
Otsus: Ettepanek pandi hääletusele. Tulemusega 8 poolthäält kinnitati hoolekogu 
aseesinaiseks Katrin Rosar. 
 
Ettepanekud: Protokollijana tehti Eveli Toomingale ettepanek jätkamiseks. 
Otsus: Ettepanek pandi hääletusele. Tulemusega 8 poolt, 1 erapooletu kinnitati hoolekogu 
protokollijaks Eveli Tooming 
 



Punkt 2 
 
Tegevusplaan määrab ära hoolekogu kokkusaamise vastavalt vajadusele aga vähemalt 4 
korda õppeaastas. Hoolekogu aastaplaan Nov/Veeb/Mai/Aug lõpp. 
 
NOVEMBER – hoolekogu koosseisu valimine. Kooli arengukava ülevaatamine ja 
arvamuse avaldamine.  
VEEBRUAR – kooli juhtkonnaga kokkusaamine, teemaks koostöö suurendamine 
hoolekoguga. Koostöövõimalus kooli MTÜ-ga projektide elluviimiseks. Õpitulemused ja 
ülevaade. Jooksvad küsimused. 
MAI – kokkuvõte lõppevast kooliaastast. 
AUGUST/SEPTEMBER – valmisolek uueks õppeaastaks. 
 
 
Punkt 3 
 
Avinurme Gümnaasiumi uue arengukavaga tutvumine ja arvamuse avaldamine.  
 
Väga palju häid punkte - jätkusuutlik, uuenduste toetamine, e-kooli kasutamine, 
digipädevus, ennastjuhtiva õppija arendamine, virgestusalad, spordihoone ventilatsioon. 
Ühise arutelu käigus jõuti ettepanekuteni: 
 
Ettepanek: E-silla rakendamine koolis. Võimaldada õpetajal soovi korral läbi viia 
hübriidõppe vormi. 
 
Ettepanek – Väljaspoolt kooli õpilaste kaasamine. Noortevolikogu ja noorte aktiivsuse 
kaasamine. 
 
Ettepanek – Ettevõtjate suurem kaasamine, oskuste jagamine. 
 
Ettepanek – Lisada „Koostöö ja head suhted erinevate osapoolte vahel“ alla ka eraldi 
hoolekogu, kui partner nii juhtimises kui ka koolielu parendamisel. 
 
Ettepanek – Tegeleda koolitoidu tervislikumaks muutmisega (vähendada poolfabrikaatide 
kasutamist). Tõsta köögipersonali teadlikkust tervislikust toidust koolituste näol. Kooli 
söökla menüü koostamisel kaasata ka õpilasesindust. Lisada see „Kooli arengu eesmärgid 
tervisealastes küsimustes“ alla. 
 
Ettepanek – Lisada arengukavasse põhiväärtuste alla: Traditsioonide väärtustamine. Nii 
kohalike elulaadi ja puutöötraditsioonide kui ka kooli traditsioonide ning Eesti Vabariigi 
väärtustamine.  
 
Ettepanek – Lisada arengukavasse ka tunnustamine. Õpilaste tunnustamine ja õpetajate 
tunnustamine. 
 
Ettepanek – Arengukavasse lisada juurde ka tähtajad. Kui on eesmärk/tegevus, mõõdik 
siis lisada ka ajaline plaan millal mingi teemaga tegeletakse arengukavas ja millal 
saavutatakse tulem. 
 
Ettepanek- Teha koostööd ka sise terviseradade loojatega, et need ka Avinurme 
Gümnaasiumisse jõuaksid. „Õpilaste liikumisaktiivsuse suurendamine“ 
 



OTSUS: Karit Tuusula Mölder esitab ettepanekud koolile. 
 
Punkt 4 
 
Jooksvad küsimused 
 
Rahuoluküsitlus 
 
Marge Pärn küsis õa 2020/2021 rahuloluküsitluse tulemuste kohta. Tavaliselt on aasta 
esimesel üldkoosolekul tutvustatud lapsevanematele küsitluse tulemusi. Sel aastal seda 
pole tehtud. Mortimer Tooming tõi välja, et õpilaste poolt esitatud 
murekohtadele/küsimustele ei ole vastust saadud.  
ETTEPANEK: Teha koolile ettepanek rahuloluküsitluse tulemused üles panna kooli 
kodulehele ja uurida, mida kodukord näeb ette küsitluses välja toodud küsimuste osas. 
OTSUS: Karit Tuusula Mölder võtab kooliga ühendust. 
 
Hoolekogu liikmete koolitus 30. oktoober (koolitaja Aivar Haller)  
 
Avinurme Gümnaasiumi hoolekogu poolt osalesid Marge Pärn, Katrin Rosar, Martin Lepp. 
Marge andis ülevaate toimunud koolitusest. Koolituse väga hea ja põhjalik. Tõi välja, et 
hoolekogus roll kooli toimimisel võiks olla oluliselt suurem. Koostöö kohti väga palju – 
näiteks info levitamisel, personali otsingul jne. Koolitust lindistati ja on osalejate loal on 
võimalik seda ka teistele jagada. 
ETTEPANEK: Kutsuda gümnaasiumi juhtkond veebruari koosolekule, et arutada 
hoolekogu rolli suurendamist. 
ETTEPANEK: Paluda Riina Koolmeistril hankida salvestus ja jagada hoolekogu 
liikmetega. 
OTSUS: Tööplaani lisatud hoolekogu rolli suurendamise teema. 
OTSUS: Katrin Rosar võtab ühendust Riina Koolmeistriga koolituse salvestuse osas. 
 
Roheline Kool 
 
Mari-Liis Renser tutvustas Rohelise Kooli projekti. Avinurme kool on liitunud ja teeb 
esimesi samme programmi elluviimiseks. Eesmärgiks majanduskulude vähendamine, 
rohealade rajamine, pakendiringluse loomine, taimsed teisipäevad. Elektri/ vee jne 
tarbimise optimeerimine, kooli ressursianalüüs, paberiringlus jne. Teemade ring lai ja koos 
tõdeti, et väga tänuväärne projekt. Miinus pooleks väga suur töömaht ja aeglaselt 
nähtavad tulemused. 
 
 
Infoks: 
 

• 27.11 toimub Avinurme kultuurimajas Avinurme Haridusfoorum. Teemaks Avinurme 
hariduselu tulevik (lasteaiast gümnaasiumini). Kõik on oodatus osalema. 

 
 
 
 

Protokollija: Eveli Tooming 

Koosoleku juhataja: Katrin Rosar 


