
VERIORA VALLAVOLIKOGU 

 

MÄÄRUS 

                                                                                                      

 

Veriora                                                                                        21.12.2009 nr 28 

 

 

 

Hoolekogu liikmete valimise kord  
 

Määrus kehtestatakse lähtudes “Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus” § 41 lõigetest 4 ja 

5², “Koolieelse lasteasutuse seadus” § 24, Haridusministri 22.06.2000 määrus nr 19 

“Kooli hoolekogu tegutsemise kord”, Veriora Vallavolikogu 27.04.2000 määrus nr 6 

“Veriora Lasteaia “Õnneseen” põhimäärus”.  

§ 1. Reguleerimisala 

Hoolekogu liikmete valimise kord (edaspidi kord) reguleerib Veriora valla 

munitsipaalkooli (edaspidi kool) ja lasteaia hoolekogusse liikmete valimist, nende 

volitusi ning hoolekogu koosseisu kinnitamist.  

§ 2. Hoolekogu koosseis 

(1) Kooli hoolekogusse kuuluvad üks Veriora Vallavolikogu (edaspidi volikogu) 

esindaja, üks õpetajate esindaja, viis vanemate, vilistlaste või kooli toetavate 

organisatsioonide esindajat.  

(2) Lasteaia hoolekogu koosseisu kuuluvad üks õpetajate esindaja, iga rühma 

vanemate esindaja ja üks vallavalitsuse esindaja. 

§ 3. Vanemate esindaja valimine lasteaia hoolekogusse 

(1) Vanemad valivad lasteaia hoolekogusse oma esindajad vanemate koosolekul, 

mille kutsub kokku lasteaia juhataja.  

(2) Iga lasteaia rühma kohta valitakse hoolekogusse 1 vanemate esindaja, kes ei või 

olla samaaegselt rohkem kui ühe rühma vanemate esindajaks (kui tema lapsed on 

mitmes rühmas).  

(3) Vanemate esindaja(d) valitakse vanemate koosolekul hääletamise teel. Kandidaadi 

võib üles seada iga koosolekust osavõttev vanem.  

(4) Kandidaat annab suulise nõusoleku kandideerimiseks.  

(5) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel, kui lihthäälteenamusega ei 

otsustata hääletada salaja.  



(6) Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat. Kui kandidaadid saavad võrdselt 

hääli, osutub valituks see kandidaat, kelle kandidatuur esitati varem. 

(7) Vanemate koosolek ja otsused protokollitakse.  

§ 4. Lastevanemate (vanemate), vilistlaste või kooli toetavate organisatsioonide 

esindajate valimine kooli hoolekogusse 

(1) Vanemad, vilistlased või kooli toetavate organisatsioonide esindajad valivad kooli 

hoolekogusse oma esindajad (kokku 5) vanemate koosolekul, mille kutsub kokku 

kooli direktor.  

(2) Vanemate koosolekut juhatab kooli direktor.  

(3) Vanemate koosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik kooliõpilaste  

vanemad, eestkostjad või hooldajad (edaspidi vanemad), vilistlaste ja kooli toetavate 

organisatsioonide esindajad.  

(4) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles vanemate koosolekul.  

(5) Kandidaatideks võivad olla kõik koosolekul osalevad vanemad, vilistlased või 

kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kes on andnud suulise nõusoleku 

kandideerimiseks.  

(6) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel, kui lihthäälteenamusega ei 

otsustata hääletada salaja.  

(7) Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa. Valituks osutuvad enim hääli 

saanud kandidaadid. Kui kandidaadid saavad võrdselt hääli, siis osutub valituks see 

kandidaat, kelle kandidatuur esitati varem. 

(8) Vanemate koosolek ja otsused protokollitakse. 

§ 5. Õpetajate esindaja valimine kooli või lasteaia hoolekogusse 

(1) Õpetajate esindaja valimine toimub kooli ja lasteaia õppenõukogu koosolekul. 

(2) Kandidaadid kooli või lasteaia  hoolekogusse seatakse üles õppenõukogu liikmete 

poolt. Kandidaadid peavad andma kandideerimiseks suulise nõusoleku, mis 

protokollitakse. 

(3) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel, kui lihthäälteenamusega ei 

otsustata hääletada salaja. 

(4) Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa ning õpetajate esindajaks kooli või 

lasteaia hoolekokku loetakse enim hääli saanud kandidaat. Kui kandidaadid saavad 

võrdselt hääli, siis osutub valituks see kandidaat, kelle kandidatuur esitati varem. 

(5) Õppenõukogu koosolek ja otsused protokollitakse. 



 

 

§ 6. Volikogu esindaja valimine kooli hoolekogusse 

(1) Volikogu nimetab oma esindaja hoolekogusse volikogu otsusega.  

§ 7. Vallavalitsuse esindaja valimine lasteaia hoolekogusse 

(1) Vallavalitsus esindaja määratakse lasteaia hoolekogusse vallavalitsuse 

korraldusega.  

§ 8. Hoolekogu liikmete volituste kestus 

(1) Vallavolikogu esindaja volitus kestab tema volikogu koosseisu kuulumise lõpuni 

või kooli hoolekogusse vallavolikogu esindaja nimetamise otsuse muutmiseni.  

(2) Vallavalitsuse esindaja volitused kestavad kuni vallavalitsuse koosseisu volituste 

lõppemiseni.  

(3) Vanemate volitus kooli hoolekogus kestab kuni tema lapse kooli õpilaste 

nimekirjast väljaarvamise järgse lastevanemate üldkoosolekuni või hoolekogu 

koosseisu kinnitava korralduse muutmiseni.  

(4) Vilistlaste või kooli toetavate organisatsioonide esindajate volitus hoolekogus 

kestab kuni esindatavate otsuste muutmiseni. 

 (5) Õpetajate esindaja volitused kestavad kuni hoolekogu uue koosseisu 

kinnitamiseni vallavalitsuse poolt.  

(6) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitusest loobuda. 

§ 9. Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja muutmine 

(1) Esindajate valimise hoolekogusse algatab kooli direktor või lasteaia juhataja ning 

esitab novembrikuu jooksul vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu 

kinnitamiseks. Taotlusele lisavad nad hoolekogusse valitud esindajate andmed.  

(2) Kooli ja lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus.  

(3) Taotluse hoolekogu koosseisu ennetähtaegseks muutmiseks võib kooli direktor või 

lasteaia juhataja esitada kui: 

1) esindajaks valitud lapsevanema lapse väljaarvamisel kooli õpilaste või lasteaia laste  

nimekirjast; 

2) uue esindaja valimisel; 

3) esindajaks valitud õpetaja töösuhte lõppemisel; 



4) esindaja kirjaliku avalduse alusel, 

5) esindaja surma korral.  

(4) Liikme(te) volituse ennetähtaegsel lõppemisel teavitab kooli direktor või lasteaia 

juhataja sellest koheselt vallavalitsust, korraldab uu(t)e liikme(te) valimised ning 

esitab vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks ning uue hoolekogu 

liikme(te) andmed. Pärast taotluse saamist kinnitab vallavalitsus hoolekogu koosseisu 

muudatuse. 

 

§ 10. Määruse avaldamine ja avalikustamine 

 

(1) Määrus avaldatakse “Riigi Teataja” elektroonilises andmekogus. 

(2) Määrus avalikustatakse valla kodulehel ning valla raamatukogudes. 

 

 

§ 11. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 01.01.2010.a.    

 

 

 

 

 

Rein Raadla 

Volikogu esimees 

 

 


