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Viljandi Vallavolikogu 28.02.2018 määruse nr 18 

„Hoolekogu moodustamise kord ja töökord” muutmine  

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 73 lg 1, huvikooli seaduse § 17 lg 2 ning koolieelse lasteasutuse seaduse 

§ 24 alusel. 

 

 

§ 1. Määruse muutmine 

Viljandi Vallavolikogu 28.02.2018 määrust nr 18 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord” 

muudetakse alljärgnevalt: 

 

1) muuta § 3 lõikeid 1, 2, 3 ja 6 ning sõnastada need järgmiselt: 

 

„(1) Põhikooli hoolekogusse kuulub: 

1) kooli pidaja esindaja; 

2) õppenõukogu esindaja; 

3) vanemate esindajad; 

4) vilistlaste esindaja; 

5) kooli toetava organisatsiooni esindaja; 

6) kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt 

õpilasesinduse poolt nimetatud esindaja(d). 

 

(2) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuulub: 

1) kooli pidaja esindaja; 

2) kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi 

õpetajaid; 

3) vanemate esindajad; 

4) vilistlaste esindaja; 

5) kooli toetava organisatsiooni esindaja; 

6) üks gümnaasiumi õpilaste esindaja; 

7) kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt 

õpilasesinduse poolt nimetatud esindaja(d). 

 

(3) Ühe asutusena tegutseva lasteasutuse ja põhikooli hoolekogu koosseisu kuulub: 

1) kooli pidaja esindaja; 

2) vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine lasteasutuse 

õpetajaid; 

3) põhikooli vanemate esindajad; 

4) igast lasteasutuse rühmast üks vanemate esindaja; 



 

5) vilistlaste esindaja; 

6) kooli toetava organisatsiooni esindaja; 

7) kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt 

õpilasesinduse poolt nimetatud esindaja(d). 

 

(6) Kooli ja lasteasutuse direktor otsustab käesolevas korras lubatud piirides hoolekogu 

liikmete arvu ja asendusliikmete vajaduse ning algatab esindajate valimise, arvestades 

seejuures, et vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad peavad 

moodustama enamuse hoolekogu koosseisust.“ 

 

2) muuta §-i 7 ja sõnastada see järgmiselt: 

 

„§ 7. Vilistlaste esindaja 

(1) Kooli direktor teeb ettepaneku vilistlaste esindaja nimetamiseks hoolekogusse. 

(2) Kui kooli vilistlased tegutsevad organiseerunult, valivad nad hoolekogusse oma 

esindaja.” 

 

3) muuta §-i 9 ja sõnastada see järgmiselt: 

 

„§ 9. Õpilaste esindaja valimine 

(1) Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, valib õpilasesindus hoolekogusse 

vähemalt ühe õpilaste esindaja; 

(2) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuulub 

täiendavalt gümnaasiumi õpilaste esindaja. Gümnaasiumi esindaja valitakse õpilaste poolt 

või kooskõlastatakse õpilastega. Kooli direktor võib vajadusel kinnitada õpilaskonna 

esindaja valimise täpsema korra. Õpilasesinduse esindaja, kes õpib gümnaasiumi astmes, 

võib olla ühtlasi nii õpilasesinduse esindaja kui ka gümnaasiumi esindaja; 

(3) Hoolekogu kandidaadi võib üles seada iga õpilane ning hoolekogu kandidaadiks võib 

olla üles seatud iga õpilane.“ 

 

4) muuta § 13 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt: 

 

„(1) Hoolekogu koosseisu kinnitab direktori ettepanekul vallavalitsus.“ 

 

5) muuta § 14 lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt: 

 

„(2) Pärast vastava taotluse saamist otsustab vallavalitsus koosseisu muutmise üle ning 

kinnitab hoolekogu koosseisu muudatuse.“ 

 

6) muuta § 18 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt: 

 

„(1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole hoolekogu 

liikmetest, sealhulgas esimees ja tema äraolekul aseesimees.“ 

 

7) muuta §-i 21 ja sõnastada see järgmiselt; 

 

„§ 21. Hoolekogu töö kokkuvõte 

Hoolekogu esimees esitab õppeaasta jooksul tehtud töö kokkuvõtte hiljemalt iga õppeaasta 

vanemate esimesel üldkoosolekul.“ 

 

 

 

 



 

§ 2. Määruse jõustumine 

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Mait Allas 

vallavolikogu esimees 

 

 

 

 


