
RAASIKU KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 16.11.2021 

Algus kell 18:00, lõpp kell 19:40 

Juhatas: Kristiina Välba 

Protokollis: Markko Lepikult 

Osalesid: Heelika Sepp-Anneljas, Kristi Vader, Marian Leomar, Oliver Lekk, Indrek Elmend, 
Jaan Nuga, Isabel Summel, Liina Veerbaum, Laur Leetjõe. 

Puudusid: Janne Urbas, Veiko Tuul 

Kutsutud: Juta Asuja, Reelika Turi 

 

Päevakord:  

1. Lasteaia toiduraha piirmäära muutmine; 

2. 2022. aasta eelarve tutvustamine; 

3. Direktori informatsioon; 

4. Jooksvad küsimused. 

 

1. Lasteaia toiduraha piirmäära muutmine 

Lasteaia toiduraha on iga päev muutumises ning arvestatakse tegeliku tarbimise järgi. Senise 
praktika asemel võiks hoolekogu kinnitada maksimaalse päevaraha määra ning ettepanek on 
tõsta see samale tasemele nagu Aruküla lasteaias ehk 2,05 eurot/päev.  

HOOLEKOGU OTSUS: Võtta vastu otsus tõsta lasteaia toiduraha maksimaalne päevamäär 
2,05 euro peale. 

 

2. 2022. aasta eelarve tutvustamine 

Kooli direktor tutvustas 2022. aasta eelarvet, mida on esitletud vallavalitsusele ning ootab 
volikogu poolt kinnitamist. 

Nii kooli kui lasteaia osas on planeeritud struktuurimuudatusi – suurendatakse sekretäri ja 
HEV-koordinaatori ametikohti, kuna lisandub tööülesandeid. Lasteaed saab juurde uue rühma, 
milleks nimeks saab Tõruke ning seetõttu võetakse tööle 2 õpetajat ning 1 õpetajaabi ning 
suureneb koormus ka muusika- ja liikumisõpetajatel ning lasteaia kokaabil. 

Investeeringute osas on kool soovinud teha kergemaid remonditöid nii sees kui väljas, laiendada 
rattaparklat ning lisada rulapargi juurde valgustus. 

Erinevaid kulutusi planeeritakse ka info- ja kommunikatsioonikuludele nii lasteaias kui koolis 
ning inventari majandamiskulusid.  



Lisaks kavandatakse lasteaias erinevaid kinnistu, hoone ja ruumide majandamiskulusid, 
muuhulgas on tööd seotud uue konteinerrühma paigaldamisega – nt asfalteerimine ning 
mänguala suurendamine. Rahalisi vahendeid taotletakse ka inventari majandamiskuludeks – 
lasteaia territooriumile soovitakse soetada mururobot, rühmadesse on vaja jahutusseadmeid 
ning veel kahes rühmas plaanitakse välja vahetada madratsid ja voodipesu.  

Hoolekogu võttis eelarve taotluse teadmiseks. 

 

3. Direktori informatsioon 

Viimase kahe nädala jooksul on kooliosas toimund kolm korda nädalas COVID kiirtestimine. 
Tulemused on olnud rahustavad. Esimesel nädalal oli null positiivset ja teisel nädalal neli. Kogu 
protsess on olnud lihtsam kui alguses arvati ja lapsed on koostööaltid. Edaspidi jätkatakse teste 
esmaspäeviti ja neljapäeviti kuni veebruarini. 

Lasteaiaosas on olnud palju tööd lastevanematega suhtlemisega, kui selgub, et lapsel on 
haigusnähud ning palutakse lapsevanemal laps koju viia. 

Projektinädalat ei korraldata.  

Kooli murekoht on e-sigaretid, mida tarbitakse nii koolis kui aleviku peal. Kool on suhelnud 
nii lapsevanematega kui politseiga. Lisaks on viimastel nädalatel suurenenud koolis 
huligaanitsemine (näiteks prill-laudade lõhkumine). 

Jõulupeod korraldatakse lastele õueüritustena.  

Töövarjupäeva tagasiside oli varieeruv. Umbes kolmandik oli väga rahul. Kool kavatseb 
töövarjupäeva traditsiooni jätkata ning loodab lastevanematele, kes võiksid aktiivsemalt leida 
lastele võimalusi varjutamiseks. 

 

4. Jooksvad küsimused 

Üks lapsevanem on pöördunud direktori poole, et kas 1. klassi mured ja rõõmud jõuavad ka 
hoolekoguni. Lepiti kokku, et kooliosa hoolekogu liikmed tutvustavad ennast enda 
esindatavatele klassidele. Samas on kõigi hoolekoguliikmete e-posti aadressid kooli kodulehel 
märgitud ning kõigil lapsevanematel on õigus ükskõik millise hoolekogu liikme poole 
pöörduda. 

Edastati koolile palve jagada kooli Facebook’i lehel kooliriiete järelturu grupi infot - 
https://www.facebook.com/groups/251953603619310.  

 

 

Kristiina Välba      Markko Lepikult 

Juhataja       Protokollija 

 


