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Päevakord: 
1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine; 

2. Ülevaade koolielus toimunust; 

3. Ülevaade 2020. aasta eelarve taotlustest; 

4. Kohapeal algatatud teemad. 

 

 

1. Hoolekogu esimeheks valiti Kristiina Välba ning aseesimeheks Marian Leomar.  

2. - Ettevõtlusnädal läks kooli vaatenurgast hästi. Appi tuli kohalikke ettevõtteid, mis on väga 

positiivne. Ainult 13 õpilast kogu kooli peale ei leidnud endale ise töövarju kohta. Ka 

õpilaste esindaja arvates läks nädal korda ja oli huvitav. 

- Evakuatsioonipäeva hindab kool kordaläinuks, evakueerumine toimus kiiresti, kõik 

teadsid, mida teha ja kuidas käituda. Tõenäoliselt aitas sellele kaasa ka vanemate eelnev 

teavitamine. Kool palub lapsevanematel jälgida laste riideid ning jalanõusid – et kõigil 

oleks olemas vahetusjalanõud ning mingi pikkade käistega riietus üleriiete all. 

Evakuatsiooniolukorras ei ole võimalik üleriideid ning välijalanõusid jalga panna! 

- Kooli jõulupidu on planeeritud 19.12.2019 spordihoones ning see on koos 

lapsevanematega – teema on kodukootud ja villane – kõigile kampsunid selga ja villased 

sokid jalga. 

- Koolimajja ja õuele paigutatakse uued 3-osalised prügikastid, prügi hakatakse 

sorteerima. 

- Järgmisel õppeaastal tuleb Pikavere koolist 6 õpilast järgmise aasta 7. klassi (praegune 

6. klass). Ei teki kahte 7. klassi vaid jääb 1 klass aga õpe hakkab toimuma gruppides, 

temporühmades jne. 

3. 2020. aasta eelarve projektis taotleb kool söökla laiendust garderoobi arvelt, mis annaks 

võimaluse toitlustada 130 last korraga. Planeeritakse aula tegemist 2 klassiks, eelarvesse 

lisatud lükandseina soetamine. Töötervishoiuarsti külastamise võimalus koolitöötajatele 

ning gripivaktsiini võimalus tööandja poolt. Planeeritud soetada 2 õhksoojuspumpa füüsika 

ja geograafiaklassidesse. Muusikaklassi hetkel ei ole mõeldud, kuna see sai aknakatted ning 

osaliselt peaks see kevadpäikesest tingitud kuumuse ja õhupuuduse vastu olema. 

4. - 1. klassi vanematel mure – info ei jõua lapsevanemateni õigel ajal, kas teatatakse üritustest, 

bussigraafiku muudatustest jne liiga hilja või on kuskil infosulg? Kool lubas uurida ja 

täpsustada. 

- Ettevõtlusnädal toimunud väljasõidu üritusel toimus matk looduses – üritus pidi 

toimuma mõisas aga lapsed saadeti õue matkama – ei oldud selleks valmis, valed riided 



jne edasi – lapsed külmetasid. Kool andis teada, et ka neile ei edastatud ürituse 

korraldaja poolt matkainfot. Sellest saadi teada kohapeal olles. Üritatakse edaspidi 

selliseid olukordi vältida. 

- Kooli kodulehel puudub ürituste jms sellise info. Kool andis teada, et kodulehele ei 

hakata infot panema – info jagamiseks kasutatakse FB kooli lehte ning jagatakse 

edaspidi infot rohkem läbi e-kooli keskkonna. 

- Pikapäevarühma õpetaja asendust ei toimu, kooli poolt on tegemist justkui ringiga ning 

kui õpetaja puudub, siis asendustegevusi leidub – nt raamatukogus, spordisaalis või 

noortekeskuses. 

- Muusikakooli tundide ajad kattuvad kooliringidega ning nende tunnid hakkavad kohe 

peale kooli tundide lõppemist, lapsed ei jõua riidesse, kui õpetajal tunni lõpetamisega 

ning info jagamisega natuke pikemalt läheb, siis lapsed hilinevad. Kool on huvikooli 

teavitanud kõigist oma ringidest ning nende aegadest, kui huvikool ei arvesta kooliga. 

Samuti ei suhtle huvikool kooliga – infot palutakse levitada lapsevanematel teistele 

lapsevanematele – ametlikud teated kooli ei jõua. 

- Ühe lapsevanema initsiatiivil kogusid lapsed allkirju Raasikul skatepargi loomiseks. 

Rahasid selle ehitamiseks plaanitakse taotleda Ida-Harju Leader programmist ning 

plaan on see rajada praeguse võrkpalliplatsi asemele. Uus võrkpalliplats plaanitakse 

rajada staadioni teise otsa harjutusväljakute asemele. 

- Seoses Tallinna mnt asuva ohutussaare ja nö ülekäigukohaga oleks vaja aktiivsemat 

teavitust teha elanike hulgas ja eriti laste seas – ülekäigukoht ei anna jalakäijale 

eesõigust – tegemist ei ole „sebraga“. Lapsed kasutavad seda päeva jooksul väga palju 

ning juhte on erinevaid – suur osa annab lastele teed kuid on ka neid, kes seda ei tee, 

sest kohustus puudub. Seega tuleb teha rohkem ja intensiivsemat teavitust. Võimaluse 

korral ja turvalisuse huvides oleks hea kui saaks paigaldada ülekäiku reguleeriv „sebra“ 

märk. 

- Meierei tänavale paigaldatakse „lamavad politseinikud“, nii kooli kui lasteaia juurde. 

 

 

 

 

Kristiina Välba 

protokollija 




