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Päevakord: 
1. Hoolekogu valimine ja liikmete arvu võimalik suurendamine; 

2. hoolekogu valimise protseduur üldkoosolekul; 

3. õpilasesinduse liikme kaasamine hoolekogu töösse; 

4. mõtteid seoses 2020. aasta kooli eelarve koostamisega; 

5. direktori informatsioon; 

6. kohapeal algatatud küsimused. 

 

 

1. 01.08.2019 jõustus Raasiku Vallavolikogu määrus nr 8 "Raasiku valla 

munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord", mille § 13 lg 2 sätestab, et hoolekogu 

liikmed põhikoolis valitakse 3 aastaks (varasema tähtajatu asemel) ning esimene 3-aastane 

periood alustab sellest õppeaastast ehk siis kuna üldkoosolek on 23.09. siis on tarvis sel 

koosolekul ka hoolekogu liikmete valimine läbi viia. Kuna 1. klassi lapsevanemate poolt on 

esitatud küsimus, et miks meie kooli hoolekogus ei ole igast klassist lapsevanemate 

esindaja, oleks vajalik see läbi mõelda ja arutada, et saaks valimistel uut korda kohe 

rakendada.  

Otsus: Hetkel on kõik klassiastmed esindatud ning ei ole vaja kunstlikult hoolekogu 

suurendada. Kõigil lapsevanematel on õigus pöörduda hoolekogu poole oma murede ja 

küsimustega, samas peab arvestama sellega, et hoolekogu tööülesanded on kirjeldatud 

seaduses ning hoolekogu tegutseb vastavalt sellele.  

 

2. Hoolekogu liikmed valitakse, määrusest tulenevalt, lastevanemate üldkoosolekul. Üles 

seatakse kandidaadid, kellele kõik koosolekul osalejad saavad hääli anda. Hoolekogusse 

esitatakse enim hääli saanud kandidaadid ehk siis 5 lapsevanemat. 

Otsus: iga klass saab klassikoosolekul esitada oma kandidaadi, kes peab ise selleks ka 

kirjaliku nõusoleku andma. Kandidaadid esitatakse koos lühikese tutvustusega ning hääl 

kandidaadile antakse sedeli peal, ehk igal osalejal on 1 hääl.  

 

3. Seadusest tulenevalt peab hoolekogus olema ka õpilasesinduse liige - varasemalt vastakaid 

mõtteid tekitanud teema kuid noorte kaasamine on vajalik. 

Otsus: kaasata hoolekogu töösse õpilasesinduse liige. 

 



4. Eelarve koostamine järgmiseks aastaks ei ole veel alanud, suuremad plaanid on söökla 

laiendamine õpetajate garderoobi arvelt, hetkel käimas hinnakalkulatsioonid; 

aulasse teisaldatava seina ning tahvli võimaluse kaalumine lisaklassi moodustamiseks; 

personal olemas, kui vaja midagi muuta siis saab seda jooksvalt lisaeelarvetega teha; uus ja 

korralik maja, suuri muudatusi (remonte jne) pole tarvis teha; istumiskohti ja lesilaid ei saa 

koridoridesse teha, seotud tuleohutusnõuetega – ei tohi olla takistusi ees. 

5. - Õppealajuhataja kogus klassijuhatajatelt kokku info õuevahetundide kohta – tagasiside 

lastelt on pigem positiivne, väiksemad klassid rõõmuga õues, suuremad klassid üritava leida 

mooduseid siseruumidesse saamiseks. Probleemkohaks poes käimine, kuigi see ei ole 

lubatud. Mänguväljaku ehitus algab oktoobris-novembris, millega peaks juurde tulema 

tegevust õuevahetundides. Garderoobis hetkel veel ummistusi tekkinud ei ole, liikumine 

toimub sujuvalt. Peale õuevahetundi ollakse tunnis rahulikumad ja keskendumine on parem. 

Õuevahetundidega on ka riietuses rohkem arvestama hakatud. 

- Huviringide kava on kooli kodulehel üleval, juurde tuli võrkpallitrenn ning kavast 

puudu on inglise keel 1-2 klassile, mis hakkab olema tasuline. 

- Uuendamisel on kooli kodukord, õpetajatega läbi töötatud, valmis minema 

õpilasesindusse ning peale seda hoolekogusse. 

- Spordinädal 23.09-30.09 ning ettevõtlusnädal 7.10-11.10. Kõigile õpilastele on 10. 

oktoobril töövarjupäev. 

- Raasiku kool on liitunud tulevikukooli programmiga, fookus 6. klassil, koolitused nii 

õpetajatele kui õpilastele, et tõsta õpimotivatsiooni. 

- Õpetajate koolitamine, et õpetamine muutuks efektiivsemaks, järgmisel aastal 

hakatakse algklassides õppetöös robootikat kasutama ning aineid selle valdkonnaga 

siduma. 

6. Bussihanke osas on muudatused täiendamisel, hetkel toimub hanke ümbervaatamine ning 

loodetavasti saab järgmisel nädalal hanke uuesti välja kuulutada. 

Koolikiusamise teemaga tegeletakse, liitutud on „kiusamisest vabaks“ (nö lilla karu) 

programmiga, läbirääkimised VEPA-meetodite kasutuselevõtuks koolis. Toimib TORE-

programm, sel aastal loodetakse uusi liikmeid rohkem juurde saada, mõtetes ka KiVa 

programmiga liikumine. 

4. klassil puudub klassiõpetaja, hetkel toimib ning on justkui üleminek aineõpetajate 

süsteemile. 

Koolis toimub palju erinevaid üritusi, kuid fotosid neist enam teha/avaldada ei tohi 

tulenevalt andmekaitse seadusest.  

Sööklas uus kord toimib hästi 1-5 klasside puhul – lapsed tublid ja viisakad, oskavad toitu 

tõsta ja hoiavad sööklas puhtust. Probleem 6-9 klasside õpilastega – lohakad söögi tõstmisel 

ning oma kohal süües, portsjoneid tõstetakse liiga suuri ning lõpuks ei sööda ära, söökla 

peale nende klasside lahkumist räpane.  

 

 

 

Kristiina Välba 

juhataja ja protokollija 




