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HOOLEKOGU TÖÖPLAAN 2021/2022. õa
I HOOLEKOGU ÜLESANNE
Koordineerida ja aidata kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühist tegevust kooli õppe- ja
kasvatustegevuse jälgimise ja mõjutamisega. Kaasata sponsoreid õppe- ja kasvatustegevusele
paremate tingimuste loomisele kaasaaitamiseks. Aidata igati kaasa kooli juhtkonnale hästi
juhitud, avatud ja õppijasõbraliku kooli maine hoidmiseks.

II TEGEVUSE SISU
•
•
•

Kooli arengukava, tegevuskava ja õppekavade arutelud ja hinnangud.
Õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.
Kooli eelarvekava ja personali koosseisude kooskõlastamine.
• Materiaalsete lisaressursside muretsemine koolitegevuste toetamiseks.
• Pedagoogiliste ametikohtade täitmiseks korraldatavatel konkurssidel osalemine.
• Koostöö kooli vilistlaskogu ning õpilasesindusega

III TÄITMISE AJAKAVA
August – detsember
1. 2022. aasta eelarveprojekti koostamises osalemine ja kooskõlastamine – K. Vene
2. Tutvumine kooli valmisolekuga 2021/2022. õppeaastaks – K. Vene
3. Tutvumine TTG üldtööplaaniga 2021/22. õa. Kooskõlastamine – R. Ossipov
4. Hoolekogu tööplaani koostamine 2021/2022. õa – kõik HK liikmed
5. Hoolekogu koosseisu muudatused – K. Vene
6. Osalemine TTG strateegiakoolitusel 01.09.21 – HK esindajad
7. Osalemine TTG loodus- ja kultuurikoolitusel Järvamaal – HK esindajad
8. Osalemine TÕN-i ettevõtmistel koolis 06.10-20.10.21 – HK liikmed
9. Kooli arengukava (2022-2027) arutelu ja hinnangu andmine – HK liikmed
10. Päevaprobleemid ja nende lahendusideed – HK liikmed
11. Osalemine koolitöötajate, õppijate laste jõulupeol detsembris 2021 – HK liige
õpilasesindusest
12. Osalemine koolitöötajate jõuluseminaril 22.12.21 – K.Vene

Jaanuar - aprill
1.
2.
3.
4.

Võõrkeelte nädalala ja matemaatika nädala ettevõtmised veebruaris – ainesektsioonid

EV aastapäeva tähistamine (veebr. 2022) – kunsti- ja sotsiaalainete ainesektsioon
Emakeele päeva (14.03) tähistamine – eesti keele ainesektsioon
Virtuaalne koostöö

Mai - august
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Osalemine kevadisel looduskoolituse päeval – kõik soovijad
Hoolekogu töö parendusideed – virtuaalne koostöö
Osalemine juunis 2022 toimuval gümnaasiumi lõpuaktusel - HK esimehe sõnavõtt
Hoolekogu 2022/2023. õa tööplaani arutelu. Uuendusideid
Augustis 2022 TTG 2023. a eelarve projekti arutelu ja kooskõlastamine
Osalemine augustis 2022 toimuvas 2021/2022. õa kokkuvõtvas õppenõukogus.

Jooksvalt
1. Selgitustöö (koostöös TTG tervisenõukoguga) COVID-19 seotud meetmete järgimise
ja vaktsineerimise vajalikkuse suhtes.
2. Aineõpetajate vabade ametikohtade konkursi komisjonis osalemine.
3. Tutvumine kooli valmisolekuga uueks õppeaastaks.
4. Jooksvad küsimused.
Õppeaasta jooksul toimub direktsiooni ja hoolekoguga kooskõlas teemade lisamine, muutmine
või täiendamine.
Tööplaan on aluseks hoolekogu liikmete töölõikude jaotamisel ja täitmisel.

Robert Ossipov
Direktori kohusetäitja
(Allkirjastatud digitaalselt)

Katrin Vene
Hoolekogu esimees
(Allkirjastatud digitaalselt)

