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1. Arengukava täitmine 
 
Reelika Turi annab ülevaate arengukava täitmisest. Uus arengukava kinnitatud kuni aastani 2025. 
 
1.1 Eestvedamine ja juhtimine: 
 
 Enamus juhendid/korrad ja ametijuhendid on korrastatud. 
 Töötajate digipädevuse tase on tõusnud. 
 Õpetajatele on tehtud veebihügieeni koolitus.  
 Kodulehel võiks olla rohkem uudiseid – plaan on kuvada kodulehel kalender, kus kajastatkse 

üritused koos kirjeldustega. 
 
1.2 Personalijuhtimine 
 
 Uuest aastast on plaan koolile juurde võtta tööle tugisiku/eripedagoogi laadne ametikoht – kes 

õpetab väikeklasse, kellel on spetsiifilisemad oskused. 
 Kõik õpetajad omavad kutsestandardit. 

 



 
1.3 Koostöö huvigruppidega 
 
 Vilistlaste kokkutulek toimub järgmine aasta. 
 Hoolekogu on toimunud vähemalt 4 korda aastas. 
 Lapsevanematele sai tehtud tagasisideküsitlus hoolekogu tegevuse kohta. Vastajaid oli siiski 

vähe, kuid rohkem kui eelmise küsitluse käigus. 
 
1.4 Ressursside juhtimine 
 
 Raasiku Kooli lasteaia juurdeehituse punkt on eraldi välja toodud allpool (päevakorra punkt 2). 
 Tuleks korraldada ideekonkurss parema lahenduse leidmiseks kooli laiendamise osas (staadion, 

linnak). 
 
1.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 
 
 Enamus arenguvestlused lasteaia lastega/õpilastega on tehtud. 
 VEPA laieneb ka lasteaeda. 
 KIVA – oleme liitunud ja tegevused toimuvad. 
 Jätkame digipädevuste testimisega koolis. 
 Pähklikestele tuleb eraldi robootikaring. 
 Õpetaja Riina hakkab lasteaias läbi viima eesti keele tunde. 

 
Kokkuvõtteks: Suhtlus ja inimeste kaasamise pool on kõige rohkem vajaka jäänud. Vanemaid peaks 
rohkem kaasama kooli ja lasteaia tegevustesse.  
 
2. Lasteaia ehituse hetkeseis 
 
Reelika Turi: 1.03.2022 avatakse Raasiku Kooli lasteaias uus moodulmaja uue rühma jaoks. Plaani 
järgi saab seal olema 22 kohta. Moodulmaja tuleb praeguse lasteaia parkla kohale Meierei tänaval. 
 
3. Ametikohad ja struktuur (lasteaia assistendid) ja võimalik töökorralduse muudatus 
 
Reelika Turi annab ülevaate peamistest muudatustest töökorralduses. 
 
 Plaan on Oravajütside rühmas minna üle ühe õpetaja ja kahe assistendi süsteemile. Alustada 

rühmas hommikut kell 7.00 ja mitte 6.30.  
 Lasteaias on puudu logopeed.  
 Koolis on uus matemaatika õpetaja. 
 Pikapäevarühmas on uus õpetaja. 



 
4. Aasta kalender 
 
Reelika Turi tutvustab aasta plaani ürituste osas. Mõningad kuupäevad on veel lahtised ja 
täpsustamisel. 
 
Plaan: Kodulehele tekib kooli kalender, kus kajastatkse üritused koos kirjeldustega. 
 
5. Koolivorm 
 
Reelika Turi: 1-5. klass peab kandma koolivormi. 
 
6. Direktori informatsioon 
 
Reelika Turi annab ülevaate alljärgnevate punktide kohta. 
 
6.1 Klasside suurused 
 
1.klass – 20 
2.klass – 24 
3.klass – 17 
4.klass – 28 alustab kahes rühmas 
5.klass – 26 kahes rühmas 
6.klass– 26 kahes rühmas (17 ja 9 last) 
7.klass – 17 
8.klass – 35 kahes rühmas 
9.klass – 31 õpivad kahes rühmas  
Pikapäevarühmas 24 last (1-4. klassile) 
 
6.2 Ruumid 
 
 Lisandus 1-2. klassi väikeklass 
 Teine matemaatikaklass, arvutiklass kaob ära 
 Raamatukogu klass (kuni 16 õpilase jaoks) 
 Aula (kuni 35 õpilase jaoks) 
 Pikapäevarühm toimub 1. klassis 

 
6.3 Õppekava 
 
1.klass – inglise keele asemel robootika, lisandub KIVA tund  
2.klass – inglise keele asemel robootika, lisandub KIVA tund l 
3.klass – majandusõpe jääb, KIVA tund lisandub (arvutiõpe arvelt) 
4.klass – majandusõpe lisandub, KIVA tund lisandub 
5.klass – draamaõpetus lisandub (kombe- ja karjääritunni asemel) 
8.klass – ettevõtlusõpe pluss ettevõtlusring (minifirmade jaoks) 
 
 
 



6.4 Lasteaia laste arv rühmades 
 
Käbikesed – 13 
Lendoravad – 22 
Koopaoravad – 24 
Oravajütisd – 20 
Pähklikesed – 21 
 
6.5 Lasteaia huviringid 
 
 Teisipäeviti eelkool 
 Robootika eelkooliealistele  
 Inglise keel reedeti 
 Active Studio kolmapäeviti – tantsuline jooga 
 Seps – neljapäeviti 
 Heli laulustuudio – õhtuti koolimajas 
 Teadusring - päev selgub 

 
6.6 Kooli huviringid 
 
 Lisandub akrobaatika 
 Minifirmade huviring 
 Spordiringid jätkuvad nii nagu tavaliselt 

 
6.7 Hooldus 
 
 Koolis ja lasteaias on filtrid vahetatud. 
 Koolis tuleb kinniste ruumide akende vahetus. 
 CO2 mõõtmised tehtud. 

 
6.8 Muu 
 
Õpetajatel on soov ja plaan proovida teha mobiilikeeld kuni kella 12.00ni (võib olla kaasas ja kotis). 
Õues võib kasutada mobiili. 
 
Lapsevanemate käest tuleb küsida, et kas on ikkagi hommikupudru sööjaid hommikul koolis. Selle 
järgi otsustada, kas on vajalik üldse jätkata hommikupudru tegemisega. 
 
 
7. Lapsevanemate tagasiside küsitlus 
 
Kristiina Välba: 
Lapsevanematele sai tehtud tagasisideküsitlus hoolekogu tegevuse kohta. Vastajaid oli siiski vähe, kuid 
rohkem kui eelmise küsitluse käigus. 
Üldjuhul ollakse hoolekogu tööga rahul. Ülevaatliku kokkuvõtte küsitlusest saab lapsevanematele anda 
kooli üldkoosolekul. 
 
 



7.1 Ettepanekud ja mõtted edaspidiseks 
 
 (Kristiina Välba): Hoolekogu liikmetel on oluline uurida teistelt lastevanematelt enne 

hoolekogu koosoleku toimumist, kas neil on mingeid küsimusi jne. 
 (Annika Kink): Kui protokoll on kodulehel olemas, siis direktor annab sellest teada nädala 

infokirjas, lasteaias läbi Eliisis. Hoolekogu liikmed võiksid jagada seda infot ka teistes 
kanalites, kus lapsevanemad omavahel suhtlevad koos. 

 (Reelika Turi ja Kristiina Välba): Kõigil klassidel peaks olema hoolekogus esindaja. Vajadusel 
võtab teise klassi hoolekogu liige enda alla ka klassi, kellel puudub hoolekogu liige. 

 (Annika Kink): Õpetajad võiksid ise koosolekute ajal hoolekogu tutvustada ja rääkida, miks see 
on oluline. 

 (Kristiina Välba): Kogukonna aktiivsete vanemate kaasamise idee – keegi võiks korraldada, ei 
pea olema hoolekogu liige. 

 
8. Jooksvad küsimused 
 
Marian Leomar: kas kooli kell on parandatud? 
Reelika Turi: kooli kell maja peal on parandatud. 
 
Aune Surva: küsimus lasteaias pakutava söögi osas ja just säilitusainete kasutamise aspektist. Kui 
võimalik, siis vähem kasutada (nt siirupite kasutamine).  
Riina Korolkova: mahlajookides ei kasutata siirupeid, vaid tehakse külmutatud marjadest.  
Maia-Liisa Sild: Eliisis menüü juures mahlajoogi juurde kirja panna, mida sisaldab. 
Annika Kink: kas Hopsti trenn tuleb?  
Riina Korolkova: ei tule, sest Seps ja Active Studio on juba pakutavad samalaadsed trennid. 
Marian Leomar: pikapäevarühm ja järgmine trenn on ajaliselt väga lähestikku, nii et lapsed ei jõua 
süüa.  
Reelika Turi: tuleb rääkida õpetajatega ja nendega koos saab arutada, kuidas paremini seda söömisaega 
korraldada. 
Annika Kink: kui lasteaia viimases rühmas laps ei maga, siis kas peab olema kogu selle aja voodis? 
Reelika Turi: tuleb rääkida eraldi õpetajaga. 
Marian Leomar: kooli lõunasöögi osas. Kas menüü võiks olla mitmekesisem?  
Reelia Turi: toidu mitmekesisus on Terviseameti nõue koolitoidu osas ning kooli test-toituja, kelleks on 
õpetaja Katrin, on toit piisavalt mitmekesine. 
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