MÄRJAMAA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Märjamaa

20. detsember 2021 nr 16/2021

Hoolekogu esimees Triin Matsalu kutsus 11. detsembril 2021. kokku hoolekogu elektroonilise
koosoleku, mis viidi läbi ajavahemikul 11.12-19.12.2021
Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Triin Matsalu
Protokollis hoolekogu sekretär Kirsti Mau
Hoolekogu koosolekust võtsid osa hoolekogu liikmed Darja Lehtsalu kui põhikooli õpetajate
esindaja, Kalista Miljand kui õpilasesinduse esindaja, Anneli Metsalu kui põhikooli õpilaste
vanemate esindaja, Jaan Aas kui põhikooli õpilaste vanemate esindaja, Kristiine Linna kui
gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja, Kirsti Mau kui gümnaasiumi õpilaste vanemate
esindaja, Triin Matsalu kui kogukonna esindaja, Thomas Hainsalu kui pidaja esindaja.

PÄEVAKORD:
1. Märjamaa Gümnaasiumi hoolekogu tööplaani 2021/2022. õa kinnitamine.
2. Märjamaa Gümnaasiumi hoolekogu liikme määramine sihtkapitali „Märjamaa valla laste ja
noorte sihtkapital“ nõukogu koosseisu.
Päevakorrapunkt 1
Märjamaa Gümnaasiumi Hoolekogu tööplaani 2021/2022. õa kinnitamine
Hoolekogu tööplaani eelnõu saadeti kõikidele hoolekogu liikmetele ja MG esindajatele e-kirja
teel tutvumiseks 23.11.2021. Tagasiside andmise ja ettepanekute esitamise aeg tööplaani
täiendamiseks oli 01.12.2021. Hoolekogu liige Kirsti Mau tegi ettepanekud täiendada tööplaani
järgmiselt:
1. Lisada tegevuse sisu alla punkt "Kooli kordade kehtestamiseks ja muutmiseks arvamuse
andmine";
2. Lisada tegevuskava vajaduste alla punkt "Kooli pidajale ettepanekute tegemine kooliga
seotud küsimuste paremaks lahendamiseks."
Korrigeeritud hoolekogu tööplaan esitatud lisana (vt Lisa 1).
Otsustati: 9 poolthäälega (0 vastu, 0 erapooletut) kinnitada Märjamaa Gümnaasiumi hoolekogu
tööplaan 2021/2022. õa.
Päevakorrapunkt
Märjamaa Gümnaasiumi hoolekogu liikme määramine sihtkapitali „Märjamaa valla laste ja
noorte sihtkapital“ nõukogu koosseisu.
Märjamaa Vallavolikogu 15.10.2018 määruse nr 47 „Sihtkapitali „Märjamaa valla laste ja noorte
sihtkapital“ moodustamise ja kasutamise kord“ § 3 lg 1 alusel juhib Märjamaa valla laste ja
noorte sihtkapital nõukogu, mis moodustatakse Märjamaa Vallavolikogu valimisperioodiks.
Sihtkapitali nõukogusse kuulub määruse § 3 lg 2 p 6 alusel ka Märjamaa Gümnaasiumi
hoolekogu nimetatud liige. Tuginedes eelnevale on vaja hoolekogul nimetada sihtkapitali
nõukogusse oma esindaja liige.

Hoolekogu liikmed esitasid hoolekogu poolt sihtkapitali „Märjamaa valla laste ja noorte
sihtkapital“ nõukogu koosseisu Riina Meidla, kes andis ka oma nõusolek. Rohkem kandidaate ei
esitatud. Kõik hoolekogu liikmed toetasid Riina Meidla kandidatuuri.

Otsus: 9 poolthäälega (0 vastu, 0 erapooletut) nimetada sihtkapitali „Märjamaa valla laste ja
noorte sihtkapital“ nõukogu koosseisu hoolekogu liige Riina Meidla
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MÄRJAMAA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU
TÖÖPLAAN 2021/2022. õa
I HOOLEKOGU ÜLESANNE
Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja,
õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse
suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.
II TEGEVUSE SISU







Kooli arengukava, tegevuskava ja õppekavade arutelud ja hinnangud.
Õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.
Kooli eelarveprojekti kooskõlastamine.
Kooli kordade kehtestamiseks ja muutmiseks arvamuse andmine.
Koolis toimuvate sündmuste korraldamises osalemine.
Koostöö kooli vilistlaskogu ning õpilasesindusega.

III TÄITMISE AJAKAVA
Koosoleku
Teema
eeldatav aeg
august, september  Ülevaade kooliaasta algusest
oktoober 2021
 Eelarve eelnõu ülevaatamine
 Arvamuse avaldamine MG põhimääruse ja
õppekava muudatuste osas
 Hoolekogu liikmete koolitus
 Jooksvad küsimused
november,
 Kohtumine kooli õpilasesindusega
detsember 2021
 Jooksvad küsimused
jaanuar, veebruar,  Ettepanekute esitamine Märjamaa valla
märts 2022
haridusasutuste hoolekogude korra muutmiseks
 Maakonna teiste koolide hoolekogude liikmetega
kogemuste vahetamine
 Jooksvad küsimused
aprill, mai, juuni  Kooli juubeliürituse korralduses osalemine
2022
 Rahuloluküsitluse tagasiside
 Õppeaasta kokkuvõte
 Ettepanekud järgmiseks õppeaastaks
 Jooksvad küsimused

Vastutajad
hoolekogu
esimees, direktor

hoolekogu
esimees, direktor
hoolekogu
esimees, direktor

Hoolekogu
esimees, direktor

IV VAJADUSEL



õpilaste ja vanemate esitatud, õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste
lahendamine;
kooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldavate konkursside töös osalemine;





kooli juhtkonna poolt esitatud dokumentide läbivaatamine ja nendele arvamuse andmine või
seisukoha kujundamine;
Märjamaa valla koolielu puudutavate õigusaktide eelnõude osas arvamuse andmine või
seisukoha kujundamine;
kooli pidajale ettepanekute tegemine kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

