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Päevakord: 

 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine. 

2. Õppe- ja kasvatustöö tulemused 2019/2020 õppeaasta I trimestril 
3. Kohapeal algatatud küsimused 

 

Kuulati: 

P 1. Valiti uus hoolekogu esimees , aseesimees ja protokollija. 

Otsustati: Hoolekogu esimees on Priit Suviste, aseesimees Heily Leola ja protokollija Ülle 

Kepler 

P 2. Õppe- ja kasvatustöö tulemustest esimesel trimestril andis ülevaate õppejuht Carmen 

Luts. Sellel õppeaastal on kaks prioriteeti: 1.-2. klassi üldõpetusele üle viimine, järeldusi on 

veel vara teha, tulemus on hea, sest pole ei negatiivset aga ka positiivset tagasisidet 

lapsevanemate poolt ja teine prioriteet on liikumisvahetundide sisseviimine. I kooliastmel on 

see muutus sujunud positiivselt, rohkem muret teevad III kooliastme õpilased, kes ei ole 

omaks võtnud õuevahetunde. Kindlasti tuleb enam tähelepanu pöörata mängujuhtide rollile ja 

nende poolt õpilaste kaasamisele.  

Sellel poolaastal on 9. klasside õpilased käinud Tartu gümnaasiumitega tutvumas 

õppepäevadel, et nad paremini saaksid teada, kuidas gümnaasiumites õppetöö käib ja 

oskaksid kevadel valida edasiõppimiseks endale sobiv kool. 

Otsustati: Kuulati ära. Võeti teadmiseks. Hoolekogu liikmete arvates ei ole kaasava hariduse 

rakendamine koolides puuduva tugipersonali tõttu vastutustundetu. 

 

P3.  



● Hoolekogu poole pöördus õpilasomavalitsuse esindaja, kes palus toetust koolile uue 

helitehnika soetamiseks. Õpilasesindus soovib pöörduda kooli lapsevanemate poole 

annetuste kogumiseks. Uue helitehnika maksumuste pakkumine on õpilastel juba 

olemas. Hoolekogu liikmed palusid pöördumise valmis kirjutada ning hoolekogu liige 

Helen Kalberg lubas pöördumise üle vaadata. Annetuste kogumiseks võiks pöörduda 

Stuudiumi ja Facebooki kaudu lapsevanemate ja vilistlaste poole, kõik hoolekogu 

liikmed lubasid enda klassides lapsevanemaid kaasata ja infot jagada. Annetuskastid 

kindlasti  üles panna kooli erinevatel üritustel, selle kohta võiks info olla ka eelteates, 

et inimestel oleks kaasas sularaha.  

● Direktor Ruth Ahven pöördus hoolekogu poole palvega, et kuna kooli renoveerimist 

niipea ei tule, siis peaks õpilaste õuevahetundide sisukamaks muutmiseks kirjutama 

kaasava eelarve projekti, et saada linnalt abi mängu- ja sportimisvõimaluste 

ehitamiseks. Hoolekogu liikmed arvasid et see projekt võiks haarata kogu Veeriku 

linnaosa. Projekti hakkavad eest vedama hoolekogu liikmed Priit Suviste ja Auli Solo. 

● Täna arutatud teemadest tehakse väike ülevaade kooli kodulehele.  

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 04.02.2020 algusega kell 18.00. 

 

 

Priit Suviste        Ülle Kepler 

Hoolekogu esimees       Hoolekogu protokollija 

 

 

 

 

 

 

 


