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Otsus on vastu võetud õppenõukogu 16.02.2015. a koosolekul, protokoll nr 1.1-7/10 

 

Narva       16. veebruar 2015. a nr 1.1-7/10-3        

 

 

Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu 

 
 

 

1. OTSUSE FAKTILINE ALUS 

 

Otsuse õiguslik põhjendus ja otsuse tegemise asjaolud 

Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras (PGS 

§73 lõige 1). Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §73 lõike 4 kohaselt ühe asutusena tegutseva 

põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad vähemalt kaks õppenõukogu esindajat. 

Esindaja defineeritakse tsiviilseadustiku üldosa seaduse (vastu võetud 27. märtsil 2002.a) 

§117, lõikes 1: esindusõigus on õiguste kogum, mille piires esindaja saab tegutseda 

esindatava nimel. Volituse andmine toimub esindatava poolt vastava tahteavalduse 

tegemisega esindajale (§118 lõige 1) ning volituse ulatuse määrab esindatav (§120 lõige 2). 

Seega esindavad õppenõukogu poolt määratud volituste ulatuses. 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) §73 lõike 1 kohaselt on hoolekogu alaliselt tegutsev 

organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, 

vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, 

planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks pareate tingimuste loomine. Hoolekogu  

täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid 

kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda 

kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavat vaidlusküsimuste korral (PGS §73 

lõige 11). Hoolekogusse valitud õppenõukogu liikmetel on õigus esindada õppenõukogu 

eelpool loetletud hoolekogu pädevuses olevate ülesannete täitmisel. Hoolekogu koosolekud 

toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul (PGS §73 lõige 9). Direktor 

on hoolekogu ees aruandekohustuslik (PGS §73 lõige 10). 

 

Menetluse käik 

Ettepaneku õppenõukogu liikmete nimetamiseks hoolekogu koosseisu tegi kooli direktor. 

Hoolekogu koosseisu nimetatud õppenõukogu liikmed andsid oma nõusoleku osalemiseks 

hoolekogu töös. 

 

Tekkivad tagajärjed 

Õppenõukogu poolt hoolekogusse nimetatud õppenõukogu liikmetel on kohustus osaleda 

hoolekogu koosolekutel. 

 

 

2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS 

 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §73 lõige 4, mille kohaselt üh asutusena tegutseva 

põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad vähemalt kaks õppenõukogu 

eindajat. 
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 Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu 

ülesanded ja töökord“  § 2 punkt 9, mille kohaselt õppenõukogu nimetab oma 

esindajaid kooli hoolekogu koosseisu. 

 

 

3. OTSUSE RESOLUTSIOON 

Nimetada kooli hoolekogu liikmeks õppenõukogu liige: Regina Suup 

 

4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA 

1. Otsuse täitmise tähtaeg: 16.02.2015. a 

2. Otsuse täitmise vastutaja: õppenõukogu esimees Jelena Kavrus 

 

 

5. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE 

Õppenõukogu otsus tehakse teatavaks kooli asjaajamiskorras sätestatud korras. 

 

6. OTSUSE JÕUSTUMINE 

Õppenõukogu otsus jõustub selle vastuvõtmisel. 

 

7. VAIDLUSTAMISVIIDE 

1. Õppenõukogu otsusega mittenõustumisel, samuti õpetamist ja kasvatamist 

puudutavate vaidlusküsimuste korral, on õpilasel või õppenõukogu liikmel õigus 

pöörduda kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole 

otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.  

2. Õppenõukogu otsusega mittenõustamise korral on kooli direktoril õigus pöörduda viie 

tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle 

järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks ning peatada 

oma käskkirjaga otsuse täitmise kuni järelevalvet teostavalt asutuselt vastuse 

saamiseni. 

 

 

 

 

Jelena Kavrus 

Õppenõukogu esimees 


