
Paide Hammerbecki põhikooli hoolekogu protokoll 

24.10.2022, algus 17.30- lõpp 19.35  

 

Osalejad: 

Asko Osula                    

 

hoolekogu esimees 

Kairit Wirth hoolekogu sekretär, õpetajate esindaja 

Janno Lehemets lastevanemate esindaja 

Merike Sild 

Maiko Kesküla  

lastevanemate esindaja 

lastevanemate esindaja 

Anneli Suits linnavolikogu esindaja 

Martha-Beryl Grauberg lastevanemate esindaja 

Veiko Natus lastevanemate esindaja (osales läbi zoomi) 

Andres Jalak  vilistlaste esindaja 

Barbi Valdamann direktor 

 

Päevakord: 

1. Hoolekogule esimehe, aseesimehe, protokollija valimine. 

2. Kooli eelarve ja kulude kokkuhoid (B. Valdmann). 

3. Lastevanemate kaasamine kooli tegevustesse (A. Osula). 

4. Kohapeal algatatud küsimused. 

Punkt 1 

Asko Osula tutvustab koosoleku päevakorda. Kinnitatakse päevakord esialgsel kujul.  

Hoolekogu esimehe kandidaadiks esitatakse Asko Osula.  

Ettepanek- Kinnitada Asko Osula kooli hoolekogu kandidaadiks.  

Hääletus- poolt 9 liiget, vastu 0 liiget, erapooletuid 0 liiget. 

Otsus- Kinnitada Asko Osula kooli hoolekogu esimeheks. 

 

Hoolekogu aseesimehe kandidaadiks esitatakse Maiko Kesküla.  

Ettepanek- Kinnitada Maiko Kesküla kooli hoolekogu aseesimehe kandidaadiks.  

Hääletus- poolt 9 liiget, vastu 0 liiget, erapooletuid 0 liiget. 

Otsus- Kinnitada Maiko Kesküla kooli hoolekogu aseesimeheks. 



 

Hoolekogu protokollija  kandidaadiks esitatakse Kairit Wirth.  

Ettepanek- Kinnitada Kairit Wirth kooli hoolekogu protokollijaks.  

Hääletus- poolt 9 liiget, vastu 0 liiget, erapooletuid 0 liiget. 

Otsus- Kinnitada Kairit Wirth kooli hoolekogu protokollijaks. 

 

Punkt 2 

Barbi Valdmann teeb ettekande kooli eelarve rahalisest seisust. Olukord on keeruline, sest sel 

aastal on kahel korral nõutud linnavalitsuse poolt kokkuhoidu -15%. Sama nõue on ka 2023. 

aasta eelarvele.  

Direktor tutvustab hoolekogule, millised soovid edastas ta uue juhina järgmise aasta eelarvega 

linnavalitsusele. Neid oli summas 232 769€.  

Hoolekogu võtab esitatud info teadmiseks.  

 

Punkt 3 

Asko Osula tutvustab plaani projektõppe raames rohkem lapsevanemaid kaasata. Selleks 

hakkavad iga kuu toimuma ühised arutelud, mida oleks võimalik koos ära teha. Kui juhtgrupp 

hakkab tegutsema, on edaspidi kindlasti veel liitujaid. Esimest korda kogunetakse 9. novembril.  

Hoolekogu võtab esitatud info teadmiseks.  

Punkt 4 

B. Valdmann informeerib hoolekogu, et koolis ei toimi koostöö kooliõega.  

Hoolekogu võtab esitatud info teadmiseks.  

Koolil on mõte, et 5.-9. klasside õppetöö hakkaks kell 8.30 või 9.00. See soov tugineb 

teadusuuringutel, et koolipäeva hilisem algus toetab murdeealiste õpilaste õppetööd ja arengut. 

Eestis on mitmeid koole, kes on sellele üle läinud ja saanud positiivse tagasiside.  

Hoolekogu võtab esitatud info teadmiseks.  

 

Protokollija Kairit Wirth 

Koosoleku juhata Asko Osula  


