
RAASIKU PÕHIKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Raasiku koolimaja 14.01.2019 nr.5

Algus kell 17:30, lõpp kell 19:45

Juhatas Kristiina Välba

Protokollis Jaan Nuga

Osalesid: Laur Leetjõe (õpetajate esindaja), Kadri Loik (lapsevanemate esindaja), Jaan Nuga
(lapsevanemate  esindaja),  Maarja  Sikut  (lapsevanemate  esindaja),  Olev  Sinijärv  (volikogu
esindaja), Kristiina Välba (lapsevanemate esindaja)

Puudusid: Heli Tomps (lapsevanemate esindaja)

Kutsutud: Katrin Arandi (õppealajuhataja), Reelika Turi (direktor)

Päevakord:

1. Ülevaade 1. õppeperioodist - tulemused jms;
2. Evakuatsiooniõppus - tulemused, kitsaskohad jne;
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4. Kohapeal algatatud teemad.

1) Ülevaade 1. õppeperioodist - tulemused jms

Katrin Arandi: Raskusi on peredega, kes lubavad küll end kokku võtta ja lapse kooli aidata,
kuid midagi ei parane.

Toimunud   on  mitmeid  toredaid  ettevõtmisi  koos  külalistega.  Erilise  mulje  jättis  Sepo
Seemann, kes ei alustanud enne, kui kõik õpetajad olid istuma saanud.

Alustasime 201 õpilasega, nüüd on 203. Ära on läinud 4, juurde tulnud 6.

On olnud muret mõne õpetajaga ja nendega tegeletakse usinasti.

Oskusainete (kehaline, kunst, muusika, käsitöö) arvestuslikuks muutmine on plaanis pigem
järgmiseks õppeaastaks. Sellega on tegeletud, kuid kindlat otsust veel ei ole.

2) Evakuatsiooniõppus - tulemused, kitsaskohad jne;

Tellisime Tuleohutus OÜ-lt. Toimus kahes osas: õpetajatele loeng ja kustutamine, õpilastele
evakuatsioon. Nende tagasiside oli, et meil läks keskmisest paremini.

Vead olid: evakuatsiooni kaartidel olid vead; korrapidajal puudub nimekiri ruumidest, mida
tuleb kontrollida; kuna mõned olid koolis sokkis ja lühikeste varrukatega, siis oli külmaga
õues raske. 

Vaja oleks olnud ka algklaaside lastele eelnevat loengut, et oleks vähem paanikat. Ka kodus
võiks sellest juttu teha. Kokkuvõte kooli kriisiplaanist võiks olla kodulehel.

3) Direktori informatsioon;

Reelika  Turi:  Uus huvijuht  on leitud.  Tal  pole  küll  vastavat  haridust,  kuid ta  läheb TLÜ
koolitusele. Olulisem on, et saaks lastega klappima.

Õpetajate üksteise vaatlemisega seoses tahame märtsis teha e-õppe päeva, et õpetajad saaksid
minna kuhugi teise kooli tunde vaatlema. 

Keeleõppe grupid on 6.klassis hästi tööle hakanud ja õpetajad on rahul. Eriti hästi on näha
aeglasemalt õppijate grupi areng.

Õpetajaabi  rakendamine matemaatika  tunnis ei  ole  laste  poolt  veel väga hästi  rakendatud,
õpetajad saavad hakkama.



Käisime  vaatamas  Pärnu  Mai  kooli  andmekaitse  korraldust,  kuna  seal  on  kõige
eeskujulikumalt  korraldatud.  Koolis  on  oma  andmekaitse  spetsialist.  Seoses
andmekaitseseaduse  muutmisega  on  kooli  kodulehelt  eemaldatud  klassipildid  -  vilistlased
kurvad seetõttu. 

Uued huviringid on käivitunud: inglise keele ring 8.-9. klass, korrus 3 (maadlus), minifirma
huviring, koorid. Kokku 10 huviringi.

TORE konverents tuleb meie koolis 8.-9. veebruar.

Med-kabinet ja kooliõde on töös – Koolitervishoid OÜ.

Aasta algusest olen ka lasteaia direktori kt. Koormus ei ole nii suur, et sea hakkaks segama.
Kõige olulisem on inimestes usalduse tekitamine, et juletaks tulla rääkima. Siis ei ole vahet,
kus majas sa istud.

4) kohapeal algatatud teemad.

Maarja  Sikut:  6.klassi  poiste  hommikusest  garderoobis  istumisest  tuli  pahandus.  Keegi
väidetavalt ropendas ja keegi sõimas neid noomivat lapsevanemat, mis on neid lapsi teades
üsna ebatõenäoline. Seni ei olnud neid keegi seal istumast keelanud. Lapsevanem pildistas
lapsi, mis ei ole sobilik ning mis lapsi kõige rohkem ärritas. 

Kristiina  Välba:  Elamusõppe  tund  jääb  1.klassis  järjest  ära.  On  erinevad  väljasõidud  ja
teatrikülastused muude tundide arvelt kuid neid tunde justkui tagasi ei tehta.
Laur  Leetjõe:  Klassijuhataja  ja elamusõppe tunnid on väljasõidu tundide mahakandmiseks
tunniplaanis. Mõnel klassil kulub see laste ujuma sõidutamiseks või muuks väljasõiduks. 

Kristiina Välba: Kas inglise keelt saaks hakata varasemast õpetama?
Reelika Turi: Praegu ei mahu tunniplaani.

Maarja Sikut: Kas kooli sööklaga on asjad korda saanud?
Laur Leetjõe: Tõstsime lauad kahte pikka rivisse, mis on andnud rohkem liikumisruumi ja
vähem üksteise seljas nühkimist. See on toonud oluliselt parema ja rahulikuma toimimise.

Kristiina Välba: Valla hoolekogu määruse muutmiseks toimub koosolek 22.01. Kes tahab,
võib tulla. Tuleks levitada arusaamist hoolekogu ülesannetest. 

Kristiina Välba Jaan Nuga

juhataja protokollija


