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Päevakord: 

1. kooli ja lasteaia hoolekogude ühendamine; 

2. kooli poolt saadetud dokumentide osas arvamuse avaldamine; 

3. kevadisest distantsõppest distantsilt; 

4. valmisolek uueks õppeaastaks "uue laine" valguses; 

5. direktori informatsioon; 

6. kohapeal algatatud küsimused. 

 

 

1. kooli ja lasteaia hoolekogude ühendamine 

Nii kooli kui lasteaia hoolekogus 5 lapsevanemat ning õpetajate ja valla esindaja. Koolis 

tuleb lisaks õpilaste esindaja. Kooli pidaja esindaja saab olema üks. 

Lasteaias toimub hoolekoguliikmete valimine igal aastal, koolis kolme aasta tagant.  

JÕUTI ARUSAAMISELE 

Kooli hoolekogu esindajad valiti eelmisel aastal ja jätkavad oma volituste lõpuni. Lastaias 

tehakse korra kohaselt valimised.  

OTSUSTATI 

Järgmisel hoolekogu koosolekul 27.10. kell 18:00, kus on ka lasteaia hoolekogu uued 

liikmed osalemas, valitakse hoolekogu esimees ja aseesimees. 

 

2. dokumentide osas arvamuse avaldamine  

OTSUSTATI 

2.1. Kinnitada „Raasiku kooli põhikoolimaja kodukord“ ja „Raasiku kooli Oravakese maja 

kodukord“ (Lisatud). 

2.2. Läbi arutatud ja arvamus antud - „Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord 

põhikoolis“, „Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord lasteaias“ ja „Raasiku kooli 

avaliku konkursi läbiviimise kord“. (Lisatud). 

 

3. kevadisest distantsõppest distantsilt; 

Reelika Turi: Kõige suurem pluss oli, et mitte ükski õpilane ei olnud kadunud, leidsime kõik 

ülesse.  

Kaks õpetajat ei teinuid ühtegi videotundi, kuid üldiselt oldi edukad. Leiti uusi lahendusi. 

Kui siiani said õpetajad valida ise keskkonda, siis nüüd oleme kolimas Google Classroom-i. 

Kõigil õpilastel on e-posti konto. Zoom jääb vaid muusika jaoks, kuna seal on parem heli. 



Kooli poolt esitatud tagasisideküsimustik lapsevanematele ei andnud tulemusi –

küsimustikule vastas kümmekond inimest. 

Soe toit oli tagatud – jagati neile, kes tegid avalduse.  

Üksikutele suurperedele oli võimalus õppida koolis.  

Hetkel tegelevad õpetajad eelmise aasta teemades edasijõudmise kaardistamisega ja oma 

õppeplaanides muganduste tegemisega. 

Üldiselt oleme valmis distantsõppeks.  

 

4. valmisolek uueks õppeaastaks "uue laine" valguses; 

Oleme rõhutanud, et kõik haigustunnustega lapsed on kodus. Õpetajad on ka märganud, et 

sellest peetakse üsna hästi kinni. 

Õpetaja peab tunni alguses sisestama e-kooli ülesande, et kodus olijad saaksid kaasa teha. 

Oleme vallas kokku leppinud, et väldime väljastpoolt maja tulevaid tegelasi: külalisteatrid 

jne. Samas püüame mitte ära võtta lastelt õpirõõmu – arvestame, et see olukord kestab kaua. 

Kui esineja hoiab lastega distantsi, siis on lasteaias siiski saanud ka esinemisi teha. Samuti 

on toimunud pildistamised. 

Lapsed kasutavad usinasti käte desinfitseerimist. Olemas on õpetajatele visiirid ja maskid, 

kui keegi peaks neid soovima. 

Mõned õpetajad on ka täna teinud videosillaga tunde kodus olijatele. 

Söögivahetunde oleme hajutanud ka vahetunni ajal – lasknud lapsi sööma väikeste 

vaheaegade järel. 

Lasteaedade koosolekul lepiti kokku, et vanemad ei lähe lasteaia rühma sisse. Arukülas 

lapsevanemad siiski maskiga rühma kaasa. Kuna lapsed, eriti väikesed harjutusperioodil, ei 

taha üksi minna, siis leiti, et ka Raasiku lasteaias võiksid vanemad oma lapsi rühma saata 

kui kannavad maski – hõlbustab oluliselt ka personali tööd.  

Koolis on eritoel olevaid lapsi 4, kes õpivad koos eripedagoogiga. Tuge vajavaid on umbes 

15 õpilast. Enamus HEV lapsi jäid kevadel logopeedilise toeta, nüüd hakkavad ikkagi saama. 

 

5. direktori informatsioon; 

Koolis 221 õpilast: 1. 23; 2. 17; 3. 27; 4. 26; 5. 26; 6. 17; 7. 33 (lend); 8. 29 (lend); 9. 26. 

Lasteaias 54 last: Käbikesed – 12; Koopaoravad – 17; Oravajütsid - 18 (2 vaba kohta); 

Pähklikesd - 20; Lendoravad - 17 (3 vaba kohta). 

Kõik ametikohad on täidetud, üheaastase lepinguga inimesi on 3, eripedagoog on küll puudu, 

kuid töö on kaetud. 

Oleme soetanud juurde 10 tahvelarvutit.  

Huviringid alustasid. Näitering ja tööõpetuse ring jäävad huvipuudusel pidamata, robootika 

ja IT ringile pole juhendajat. Lasteaia huviringides on ruumiprobleem – peavad tulema kooli 

saali. Puudu on teadushuviring.  

Kooli ruumid on kõik täis – väikeklasside jaoks kohta ei ole kuigi oleks vajadus. 

Toimib uus koduleht, kus olemas nii kooli kui lasteaia info. Ootame lastevanemate 

tagasisidet, et veel kohendada. 

Lasteaias on uksekaartide uuendamine pooleli. 

Mure on olnud bussiaegadega – juhi väitel on ta õieti väljunud, kuid vanemad väidavad, et 

lapsed on maha jäänud. Küsimus on, kas jätta Tehase ring ära?  



Leiti, et hoolekogu koostab selles osas küsitluse lastevanematele käesoleva õppeaasta 

jooksul. 

Kuidas viia läbi lapsevanemate koosolek?  

Leiti, et võiks võimaldada nii veebiülekandena kui ka füüsilise kohale tulemisega. Vajab 

tehnilist administraatorit. 

Koolis toimub pildistamine on 24.09 ja 25.09, pildistajaks OÜ Pildikompanii. 

 

6. kohapeal algatatud küsimused. 

Reelika Turi: Arengukava arutelu koosolek toimus 26.augustil. Kohal oli 8 lapsevanemat ja 

rohkem õpetajaid ning valla esindaja. Käsitletud teemad haakuvad sisehindamise aruandes 

esile tooduga. Tutvustus tuleb üldkoosolekul. 

Kristi Vader: Lapsevanem saatis mure: teise kooli minnes avastatakse, et vene keele tase on 

väga madal, kuigi hinded on koolis olnud head. Õpetajad ei pane tunniinfot välja, panevad 

vaid teema, kuid kodus õppija ei saa aru, mida õppida. Toit on kehva. 

RT: Vene keele tase on olnud madal. Samuti puudub lastel motivatsioon vene keele 

õppimiseks, sellisel juhul ei aita ka hea õpetaja. Tunniinfost kõnelen õpetajatega. 

Toitu teha ilma valikuvõimaluseta nii, et kõigile sobib, on pea võimatu. 

Heelika Sepp-Anneljas: Kas oleks võimalik saada ka lasteaia hoovi teisele poolele väliköök? 

Kas asfaldile võiks joonistada mänge?  

RT: Pähklikese rühm on juba korraldamas väliköögi ehitust – neile saab appi minna. 

Mängudele mõtleme. 

Markko Lepikult: Kuidas saan teada, kui koolivorm on tulnud? 

RT: Saadame sõnumi. 

Kristiina Välba: Kodulehe kujundusel võiks olla uudised pikemalt lahti kirjutatud ja nt 

pildiga näitlikustatud (nagu uudisteportaalis nt) – hetkel kaovad uudised justkui ära ja 

pealkirja ei ole justkui mõtet lahti tehagi. 

 

 

Kristiina Välba       Jaan Nuga 

juhataja        protokollija  




