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Koosoleku juhataja: Kädi Alt 

Protokollija: Gairi Lõhmus 
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Koosoleku päevakord: 

1. Hoolekogu uue protokollija valimine 

2. Uus õppeaasta: rahulolu-uuringust kokkuvõte; ringid; muudatused seoses Covid-19´ga 

3. Vallaesindaja sõnavõtt. 

4. Lasteaia toiduraha tõstmine. 

5. Hoolekogu tööplaan 2020/2010 õppeaastal 

 

1. Hoolekogu uue protokollija valimine 

Ühehäälselt otsustati valida uueks koosoleku protokollijaks Gairi Lõhmus. 

2. Uus õppeaasta: rahulolu-uuringust kokkuvõte; ringid; muudatused seoses Covid-19´ga 

Direktor Malve Kolli tegi kokkuvõtte rahulolu uuringust, mille tulemused olid kooli jaoks 

positiivsed. Olid üksikud kohad, mis vajasid suuremat tähelepanu, kuid üldine olukord on 

hea.  

Direktor tutvustas kooli laialdast huviringide valikut, millede seast saab iga laps omale 

meelepärase ringi valida (huviringid kirjas kooli kodulehel). Lisaks on lastel võimalik leida 



tegevusi ka peale kooli. Esmaspäeval kell 18:00 saavad lapsed mängida kabet ja malet 

kooli spordisaalis, mille juhendajaks Paavo Vara. Teisipäeviti on avatud spordisaal kell 

18.00-20.00 erinevateks liikumistegevusteks, vastutaja Monika Põld. Neljapäev kell 19:00 

tantsutreening Rahvamajas, reedel kodutütarde ring. Kord kuus korraldatakse Rahvamajas 

lastele mingi temaatiline loovusring (30.10. toimub Mardipäeva kommete tutvustus ja 

maskide meisterdamine). 

Covid-19 seoses on kool taganud pideva desinfitseerimise ja märgpuhastuse. Samuti 

julgustatakse lapsi veetma vahetunnid õues.  

Kooli õpetajaskond osaleb Digikiirendi koolitustel. Arenguprogrammi eesmärk on toetada 

koolimeeskonda tehnoloogia õppetöösse kaasamisel ja soodustada õpilaste digipädevuste 

arengut. Sellega seoses on koolil vaja uuendada arvutiparki – miinimum 4 uut arvutit. 

3. Vallaesindaja sõnavõtt 

Vallaesindaja Meelis Kaubi sõnul tuleb kooli arengukava enne lõpliku kinnitamist veidi 

üle vaadata ning parandada. Samuti lisas ta, et kooli arengukava läheb kaheks nädalaks 

avalikule lugemisele, milles soovijad saavad kaasa lüüa ja oma ideid avaldada. Lisaks palus 

ta üle vaadata personalikulud, milles on meie koolil tekkinud liiga suur ülejääk. 

Tulemas on uus õpetajate kvalifikatsiooni süsteem, kus pisteliste läbivaatuste tulemusel 

veendutakse õpetajate kvalifikatsioonides. Kui õpetajal ei peaks olema vastava aine 

kvalifikatsiooni, siis vald lubas omalt poolt õpetajaid järjele aidata ning toetada, et vastav 

kvalifikatsioon saaks omandatud.  

Arutlesime õpetajate palgasüsteeme ning seda kuidas motiveerida uusi õpetajaid asuma 

õpetama ka maapiirkondadesse, sest õpetajate puudus on igal pool. Meelis Kaubi soovitus 

oli, et hoolekogu teeb vallale Memo, milles teeb ettepaneku panna maapiirkondade 

õpetajate töötasud koefitsiendiga. 

4. Lasteaia toiduraha tõstmine. 

Otsustati, et lasteaia toiduraha ei ole vajadust tõsta, kuna senise toidurahaga saab ilusti 

hakkama. 

5. Hoolekogu tööplaan 2020/2010 õppeaastal 

• Kool palub hoolekogu abi jõuluvana ja jõulukuuse leidmiseks kooli jõulupeole: kuused 

lubas tuua Edith; jõuluvana kandidaadiga räägib Gairi. Jõulupidu sel aastal koolis 

18.12.2020. 

• Detsembris korraldab hoolekogu taas Advenditöötoa lastele. Kädi lepib Rahvamajaga 

kuupäeva kokku.  



• Hoolekogu jaoks jäeti välja mõelda kuidas tähistada kooli aastapäeva (09.01.), mille 

tähistamine toimub 2021 aasta 11. jaanuaril.  

• Õppeaasta jooksul toimuvad järgmised hoolekogu koosolekud 04.veebruar 2021 ja 

15.aprill 2021. 

 

 

Lisa teemad 

1. Õpetaja Tiiu tänas kõiki lapsevanemaid, kes aitasid sel aastal läbi viia õpetajate päeva. Ta 

oli väga rõõmus, et kõik lapsevanemad kes kutsutud said, olid koheselt nõus. Lapsed jäid oma 

uute õpetajatega väga rahule ning kõigi oli üks tore päev. 

 

2. Samuti arutlesime teemal, et koolis on arvutid vananenud ja abi oleks kasvõi 4st arvutist, 

hetkel koolis Dell ja HP sõlearvutid, mis on kahjuks oma aja ära elanud.  

 

3. Alates jaanuaris 2021 tekitatakse kooli arvuti/robootika õpetaja ametikoht. 

 

4. Arutlesime teemal, et lastevanemate koosolekuid võiks õppeaasta jooksul toimuda 

rohkem, et kaasata ka lapsevanemaid enim laste kooliellu. Samuti pakkusime välja, et 

lapsevanemate koolitus võiks olla üldkoosolekust eraldi, et vajalik info pikale veninud 

koosoleku jooksul kaduma ei läheks. Ettepanek on ka veel, et vaja oleks kahte klassikoosolekut 

– üks sügisel, teine kevadel. 

 

 

Koosoleku juhataja                                                                         Protokollija 

Kädi Alt                                                                                          Gairi Lõhmus 


