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1. Hoolekogu uus nimekiri  
V. Võrk andis ülevaate kooli hoolekogu liikmeskonna muutusest. Õpilasesindajaks see 
õppeaasta on Martin Sepp, alglasside esindajaks Ly Metsoja. Hoolekogu liikmeskonna suurus 
8 isikut. 
 
Hoolekogu võttis uue nimekirja teadmiseks. 
 

2. Kooli arengukava ülevaatus 2023-2026 
A.-T. Vasnu andis ülevaate arengukava muudatustest. Peamiseks muutuseks on arengukava 
kestvusaeg, kuna valla soov on hajutada vallas asuvate koolide kulutusi eelarve osas. Muid 
drastilisi muutuseid dokumendis pole, enamjaolt tegu nö iluvigadega.  
 
OTSUS: 

o Hoolekogu aktsepteerib kooli arengukava muudatusi ja annab loa edastada see Kehtna 
valda kinnitamiseks. 

 
3. Arenguvestluste kord 

U. Klemmer andis ülevaate praegusest dokumendist: „Õpilastega läbiviidava arenguvestluste 
korraldamise tingimused ja kord Järvakandi Koolis“. K. Anto saadetud märkmetega on 
enamjaolt arvestatud. 
A. Troost palus uuesti dokumendi saata hoolekogule, kui kõik muudatused on sisse viidud. U. 
Klemmer lubas seda teha ning lisas, et novembri keskpaigani, enne õppenõukogu, aega 
avaldada arvamust dokumendi osas. 
 



Hoolekogu võttis teadmiseks dokumendi: „Õpilastega läbiviidava arenguvestluste 
korraldamise tingimused ja kord Järvakandi Koolis“ ja soovivad täiendatud versiooni üle 
vaatamiseks. 
 

4. Hoolekogu uus õpilasesindaja 
Hoolekogu tegi tutvust uue õpilasesindajaga ning avaldasid soovi, et edaspidi kooli õpilaste 
muresid ka hoolekogu päevakorda jõuaksid. Lisasid veel, et alati kui soov abi millegi 
korraldamisega, siis julgelt hoolekogu liikmete poole pöörduda. 
 
Hoolekogu võttis uue õpilasesindajaga jagatud info teadmiseks. 
 
 

5. Muud jooksvad teemad 
1) Kooli eelarve seis 
K. Anto soovis teada kooli eelarve kulutuste seisu. 
A.-T. Vasnu andis ülevaate praegusest seisust ning lisas, et teatud kuluridasid nemad mõjutada 
väga ei saa, kuna need sõltuvad riigi otsustest (nt õpetajate palk). Tulu osas muudatusi pole, 
kuna on suudetud kooli vaheajal minimaalsete kulutustega hakkama saada ja lisa võimalusi 
rentnikele (nt saun) ei võimaldata. Ta nentis ka seda, et erinevate kulutuste tõusu tõttu on 
väljasõidud kallimaks läinud. Kasutatakse küll ranitsatoetust, aga selle raha eest kõike ei 
suudeta tasuda ja õpilased peavad juurde maksma. Ujumise transport eelarvesse arvestatud, aga 
kahjuks see kulugi arvatavasti läheb üle. 
 
Hoolekogu võttis eelarve seisu teadmiseks. 
 
2) Jalgrattaload 
A. Ansip uuris direktorilt, miks eelmine aasta jäi jalgrattalubade tegemise huviring ära ja kas 
see aasta see teostatakse.  
A.-T. Vasnu andis teada, et see aasta läbirääkimised 4. klassi juhatajaga on olnud edukad ja 
kindlasti antud huviring see õppeaasta toimumas. Küll aga ei ole enam tavapärast platsi 
rattasõidu harjutamiseks, aga õnneks kohti küll, kus vajalik õpperada teha. 
 
Hoolekogu võttis jalgrattalubade huviringi toimumise teadmiseks ja jäävad ootama algusaega. 
 
3) Koolitransport 
A. Troost andis teada, et Kehtna valla kodulehel on vale info koolitranspordi kohta. 
A.-T. Vasnu võttis info teadmiseks ja lubas valda teavitada muudatused. 
 
4) Kooli oode 
A. Troost uuris, kuidas kooli ootega hetkel olukord. 
A.-T. Vasnu andis ülevaate olukorrast ning lisas, et nii õpilased kui ka lapsevanemad on väga 
rahul antud teenusega. Lisas veel, et alati võimalik teenusega liituda, kuid tuleb arvestada 
asjaoluga, et alates uue nädala algusest lisatakse õpilane sööjate hulka. 
 
Hoolekogu võttis oote info teadmiseks.  



 
5) Projektitaotlus IT- vahendite soetamiseks 
A.-T. Vasnu andis teada, et valla abil esitasid projektitaotluse IT- vahendite soetamiseks. 
Projekti kogumaksumus 14 182 eurot, toetus 12 054,70 eurot ja kooli omaosalus  2 127,30 
eurot. Tänu projektile saab koolile soetada: 

o 3 tk Bee-Bot 2.0 6 robot koos laadimisalusega. hind 552,00 eurot kompl. Hind kokku 1 
626,00 eurot 

o 1 tk iRobot RT1 Root tahvlirobot. Hind 288,00 eurot 
o 1 tk Qobo- eestikeelne programeeritav robotigu. Hind 150,00 eurot 
o 1 tk Robobloq elevant. Hind 132,00 eurot. 
o 1 tk Robobloq Dino. Hind 150,00 eurot. 
o 1 tk Makeblock mBot2 robot. Hind 198,00 eurot. 
o 1 komplekt "tehnoklass 2" komplekt: Flux Beambox laserlõikur, Stepcraft M700 CNC 

pink, Zortrax M300+ 3D-printer (Tehnoklassi komplektid sisaldavad spetsiaalselt 
koolidesse valitud töökindlat ja lihtsasti kasutatavat laserlõikuspinki (FLUX), CNC 
freespinki (Stepcraft) ja 3D-printerit (Zortrax). Hind 11 638,80 eurot 
 

Hoolekogu võttis projekti taotluse teadmiseks ja avaldasin rõõmu saavutuse üle. 
 
 
Ettepanek: 

• Teostada järgmine hoolekogu koosolek 16.01.2023, kell 17.30 koolimajas. 
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