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Koosoleku toimumise koht: Väike-Maarja Gümnaasium 

Hoolekogu toimumise alguse kellaaeg: 18:07 

Hoolekogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 19:10 

Hoolekogu koosoleku juhataja: Meeli Veia 

Hoolekogu koosoleku protokollija: Relika Maripuu 

 

 

Koosolekul osalesid: Marje Eelmaa, Meeli Veia, Joel Randveer, Relika Maripuu, Siret Mätas, 

Külli Urbas.  

Puudus: Andriana Ingeroinen, Avo Part, Ermo Lood. 

 

Kinnitatud päevakord 

 

Hoolekogu kinnitas koosoleku päevakorra järgmiselt: 

 

1. Väike-Maarja Gümnaasiumi arengukava 2022-2027 

2. Väike-Maarja Gümnaasiumi 2022.a eelarve projekt  

3. Jooksvad küsimused 

 

 

 



1. VMG Arengukava 2022-2027 
Sõna võtsid: 
Marje Eelmaa andis ülevaate kooli uuest arengukavast ja selle rõhuasetustest. Direktor 

tutvustas 2021. sügisel läbiviidud arengukava seminare, uue arengukava koostamise 

protsessi ja nelja valdkonda. Uus arengukava on koostatud 5 aasta peale, sest 

arengukavas on väga palju asju ja kolme aastaga ei ole võimalik kõike realiseerida, eriti 

praeguses Covid-19 seisukorras. Uues arengukavas on neli valdkonda – õpe, personal, 

eestvedamine ja ressursid. Õppe osas on jätkuvalt oluline koostöine õpetamine, 

digipädevus, ennastjuhtiv õppija läbi mentorluse ja andekad õpilased. Personali osas on 

suurim väljakutse pädevate töötajate leidmine. Ressursside all on olulised ventilatsioon, 

koolimaja fassaad ja algkoolimaja arvutiklass. 

Joel Randveer küsis gümnaasiumi säilimise kohta. Marje Eelmaa ütles, et eestvedamise 

all ongi kaks olulist kohta – Ettevõtliku Kooli kuldtase ja gümnaasiumiosa säilitamine.  

Neli kõige olulisemat märksõna uuest arengukavast on Ettevõtliku Kooli kuldtase, 

kaasaegne õpikäsitlus, pädev personal ja gümnaasiumiosa säilimine 80 õpilasega. 

 

Arengukava 2022-27 protokolli lisa nr 1. 

 

Faktilised põhjendused: 

Arengukaval on kindel kehtivus ja Väike-Maarja Gümnaasiumi eelmine arengukava oli 

aastate 2019-2021 kohta.  

 

Õiguslik alus 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus Vastu võetud 09.06.2010 

§ 73.  Hoolekogu  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta 

enne kinnitamist oma arvamuse. 

 

 

2. Väike-Maarja Gümnaasiumi 2022.a eelarve projekt 

Sõna võtsid:  

Marje Eelmaa andis ülevaate 2022 eelarve projektist. Enamjaolt on planeeritud 

suurusjärgud sarnased eelmise aastaga, suurim muutus on jooksev remont, mis on 

tingitud võimla seinte värvimisest.  

 



3. Jooksvad küsimused 

Sõna võtsid: 

Meeli Veia küsis töökohtade täitmise kohta 2022-23 õppeaasta sügisel. Direktor rääkis, 

mis ametikohad vajavad perspektiivis täitmist. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 

Meeli Veia        Relika Maripuu 

koosoleku juhataja      protokollija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÄIKE-MAARJA HOOLEKOGU OTSUS 

Hoolekogu 31.01.2022 koosoleku protokolli nr 34 

Väike-Maarjas 31.01.2022 

 

 

1. Väike-Maarja Gümnaasiumi arengukava 2022-2027 
 

Faktilised põhjendused: 

Arengukaval on kindel kehtivus ja Väike-Maarja Gümnaasiumi eelmine arengukava oli 

aastate 2019-2021 kohta.  

 

Õiguslik alus 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus Vastu võetud 09.06.2010 

§ 73.  Hoolekogu  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta 

enne kinnitamist oma arvamuse. 

 

Otsuse resolutsioon 

1.1 Väike-Maarja Gümnaasiumi Hoolekogu tutvus 2022-27 arengukavaga ja andis 
nõusoleku saata selle kinnitamiseks Väike-Maarja Valla vallavolikogusse. 

Hääletusel oli poolt 6 hoolekogu liiget, vastu ega erapooletuid ei olnud. 

 

 

Hoolekogu otsuse teatavakstegemine 

 

Hoolekogu otsus avalikustatakse hoolekogu koosolekule järgneval tööpäeval.  

  

Hoolekogu otsuse jõustumine 

 

Hoolekogu otsus jõustub selle vastuvõtmisel. 

 

Vaidlustamisviide 

Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate 

vaidlusküsimuste korral, on õpilasel ja lapsevanemal (eestkostjal) õigus pöörduda 



riikliku järelevalve ametniku poole otsuse läbivaatamiseks viie tööpäeva jooksul arvates 

otsusest teadasaamisest.  

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Meeli Veia        

Hoolekogu esimees 

 


