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Leetjõe (õpetajate esindaja).
Kutsutud olid: Raasiku Põhikooli direktor Kadri Viira, Raasiku Põhikooli sotsiaalpedagoog 
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PÄEVAKORD:
1. Hoolekogu arvamus mobiiltelefonide kasutamise kohta tundide ajal;
2. Kooli logopeedi ja eripedagoogi otsimise;
3. VEPA käitumisoskuste mänguga liitumine ja selle kasutusele võtmine;
4. Kooli ja lapsevanemate vahelise infoliikumise parendamine;
5. Hoolekogu arvamus tunnistuste andmise aegade kohta;
6. 7.klassi probleemi lahendamine.

1. Hoolekogu arvamus mobiiltelefonide kasutamise kohta tundide ajal
Sotsiaalpedagoog Õnnela Metsaorg tutvustas plaani kehtestada 2017/2018 õppeaasta algusest 
uued  kooli  sisekorra  eeskirjad,  mis  sisaldaksid  ka  regulatsiooni  mobiiltelefonide  ja  teiste 
nutiseadmete kasutamise kohta. Hoolekogu leidis, et oma arvamuse kujundamiseks on vajalik 
õpetajate arvamus nutiseadmete kui segava faktori kohta.

OTSUSTATI:
1.1.  Direktoril  küsida õpetajate arvamust nutiseadmete kui segava faktori  kohta 

tundide ajal.
1.2.  Hoolekogu  teeb  oma  otsuse  peale  õpetajatelt  arvamuse  saamist  järgmisel 

hoolekogu koosolekul.

2. Kooli logopeedi ja eripedagoogi otsimine

Hoolekogu  on  3-l  viimasel  koosolekul  juhtinud  kooli  tähelepanu  asjaolule,  et  koolis 
puuduva logopeedi tõttu on ca 50 last logopeedi abita. Paluti selgitust, kas personaliotsingud 
on edenenud.

Kooli sotsiaalpedagoogi sõnul on väga keeruline leida kooli logopeedi. 
OTSUSTATI:

Jätkata otsinguid ajalehtede Koolielu, Sõnumitooja ja personaliotsingu portaali cvkeskus abil.



3. VEPA käitumisoskuste mänguga liitumine ja selle kasutusele võtmine
Tervise Arengu Instituudi ja SA Kiusamise Vastu koostöös rakendatakse alates 2014/2015. 

õppeaastast eesti koolide esimestes klassides sekkumisprogrammi Good Behavior Game (eesti 
k käitumisoskuste mäng). Eestis on mängu nimeks VEPA-mäng. Mängu eesmärk on positiivse 
ja  õppimisele  suunatud  õhkkonna  loomine  klassis  ning  õpilaste  positiivse  käitumise 
tunnustamine. Mäng edendab prosotsiaalset käitumist ja vähendab korrarikkumisi klassis. See 
saavutatakse läbi hea käitumise defineerimise ja õpilaste süstemaatilise tunnustamise ning läbi 
meeskondade moodustamise, kus korda rikkuvad ja mitterikkuvad lapsed peavad tulemuste 
saavutamiseks omavahel koostööd tegema Mängu viiakse läbi esimeste klasside laste seas, et 
ühtlustada koolivalmiduse taset, aidata õpilastel kooliga kohaneda ja õppida reegleid järgima.

Paluti koolijuhilt selgitus, kas ollakse kursis VEPA käitumisoskuste mänguga ning kas on 
mõeldud sellega liitumise ning selle kasutusele võtu peale.

Koolijuhilt  saadi  info,  et  õpetajad  läbivad  vastava  koolituse  ja  2017/2018  õppeaastal 
rakendatakse programmi ka Raasiku Põhikooli esimeses klassis.

4. Kooli ja lapsevanemate vahelise infoliikumise parendamine

Kooli lapsevanemate rahulolu küsitlusest  tuli  välja, et   paljudel lapsevanematel puudub 
info koolis toimuva kohta. Eriti kriitiliseks on probleem muutnud viimasel ajal, seoses kooli 
ehituse ja sellest tulenevate muudatustega. Lapsevanematel on osaline info või puudub info 
üldse toitlustamise, kehalise kasvatuse tundide jne kohta. 

Hoolekogu  tegi  ettepaneku  luua  kooli  Facebooki  leht,  kui  alternatiivne  vahend  info 
jagamiseks. Koolijuht tõi välja, et 2017. aasta lõpuni puuduvad selliseks tegevuseks vahendid 
eelarves.

OTSUSTATI:
Kuna Facebooki lehe haldamine ei  ole ressursi mahukas ja ei  nõua täiendava personali 

palkamist võiks sellega alustada esimesel võimalusel kindlasti  käesolev õppeaastal.  Lisaks 
probleemidele  võiks  seal  jagada  infot  koolis  ja  väljaspool  kooli  toimuvate  ürituste  kohta. 
Samuti õpilaste õnnestumise kohta. 

5. Hoolekogu arvamus tunnistuste andmise aegade kohta

Alates 2017/2018 õppeaastast on Raasiku Põhikoolis vastavalt Haridus- ja teadusministri 
määrusele 23.08.2016 määrusele nr. 56 5 koolivaheaega.

2017/2018. õppeaasta koolivaheajad on järgmistel aegadel:
 1) I vaheaeg 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;
 2) II vaheaeg 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a;
 3) III vaheaeg 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a;
 4) IV vaheaeg 21. aprill 2018. a kuni 1. mai 2018. a;
 5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2018. a kuni 31. august 2018. a.

Koolijuht palus hoolekogu arvamust tunnistuste andmise aegade kohta. Hoolekogu jätkab 
arutelu järgmisel hoolekogu koosolekul.

6. 7. klassi probleemi lahendamine.

26.01.2017 toimunud hoolekogu koosolekul arutati 7nda klassi pöördumist esimest korda. 
Sellel koosolekul leidis  hoolekogu, et  7ndas klassis õpirahu tagamiseks oleks vaja palgata 



õpetajaabi antud klassi esimesel võimalusel. Teist korda arutati sama pöördumist 02.03.2017 
toimunud hoolekogu koosolekul,  kus  osales  ka Raasiku  valla  abivallavanem Ardo Niinre. 
Sellel  koosolekul  lepiti  kokku,  et  järgmisel  nädalal  peale  hoolekogu koosoleku toimumist 
pannakse ajalehte Sõnumitooja kuulutus, et leida 7ndasse klassi abiõpetaja ning vald lubas 
leida raha 4ndaks veerandiks õpetajaabi palkamiseks.

Esitati arupärimine koolijuhile, kuhu maani on õpetajaabi otsinguga jõutud.
Koolijuht vastas, et õpetajaabi otsimise kuulutust ei olnud võimalik lehte panna, kuna ei 

suudetud välja mõelda, milline võiks või peaks olema otsitav profiil. Samuti mainis ta, et kool 
leiab, et õpilastel abiõpetajat vaja ei ole. 

Maarja Sikut Kristiina Välba
juhataja protokollija


