
RAASIKU KOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL 04.04.2022 

Algus: 17:30; lõpp: 19:40 

Juhatas: Kristiina Välba 

Protokollis: Markko Lepikult 

Osalesid: Heelika Sepp-Anneljas, Liina Veerbaum, Jaan Nuga, Janne Urbas, Kristi Vader, 
Markko Lepikult, Kristiina Välba, Marian Leomar, Oliver Lekk, Indrek Elmend, Isabel 
Summel, Laur Leetjõe 

Puudusid: Veiko Tuul 

Kutsutud: Reelika Turi, Juta Asuja, Katrin Arandi, Ave Hermas, Reelika Virma, Maarja 
Lips 

 

PÄEVAKORD: 

1. KiVa programm ja selle toimimine; 

2. Liikuma kutsuv kool; 

3. Lasteaiarühmade suuruste kinnitamine järgmiseks õppeaastaks; 

4. Lasteaia juurdeehitus; 

5. Ülevaade 2. perioodist; 

6. Tugiisikute vajadus ja toimimine koolis; 

6. lasteaia juurdeehitus; 

7. Raasiku valla haridusasutuste ruumipuuduse võimalik lahendus- progümnaasium?; 

8. Üritused õppeaasta lõpuni; 

9. Kohapeal algatatud teemad. 

 

1. KiVa programmi tutvustus ja selle toimimine 
Maarja Lips tutvustas KiVa programmi ning selle rakendamise seisu Raasiku koolis. 
Kooli vaates on programm üldiselt kenasti tööle läinud.  
 

2. Liikuma kutsuva kooli tutvustus 
Reelika Virma tutvustas liikuma kutsuva kooli algatust. Eesmärk ergutada lapsi 
vahetunnis ja vabal ajal rohkem liikuma. Kool on teinud võimalikuks klassides 
spordiasjade korvid, mida saavad kõik õpilased kasutada. Teretulnud on vanemate tugi 
nii kodus vabal ajal motiveerimaks rohkem liikuma kui ka pakkuda koolile erinevaid 
tegevusi, vahendeid või näidata mõnda huvitavat tegevusala, läbi mille veelgi 
suurendada laste liikumist.  
 
 



3. Lasteaiarühmade suuruste kinnitamine järgmiseks õppeaastaks 
Reelika Turi tutvustas lasteaia rühmasid ning järjekorras olevate laste seisu.  
Järjekord tabelis on 4.04.2022 seisuga. 

Rühm Vanus Võtame vastu august 
2022 

Jäävad järjekorda 

Oravajütsid 1.10.15-30.09.16 Rühma suurus 20 
(15+5) 

1 

Koopaoravad 1.10.16-30.09.17 Rühma suurus 24 
(18+6) 

1 

Lendoravad 1.10.17-30.09.18 Rühma suurus 22 2 
Pähklike 1.10.18-30.09.19 20+6 (kõik õige 

vanus) 
1 

Käbike 1.10.19-30.09.20 6+6 (õige vanus) 31 
Järjekord 1.10.20-30.09.21  18 
Järjekord 1.10.21-30.09.22  8 

 
 
Hoolekogu ettepanek vallavalitsusele: kehtestada 2022/2023 õppeaastal rühmade 
suurused: Käbikesed 12, Pähklike 20, Lendoravad 22, Koopaoravad 24 ja 
Oravajütsid 21. 
 

4. Lasteaia juurdeehitus 
14. aprillil on juurdeehituse projekteerimis- ja ehitushanke pakkumuste esitamise 
tähtaeg. Pärast seda selgub, kas ja mis hinnaga on võimalik juurdeehitus teostada. Täna 
pole vallavalitsus Cramoga konteinerlasteaia lepingut lõpetanud. Seega kui 
juurdeehituse hange ebaõnnestub, on võimalik jätkata Cramo konteinerite lepinguga.  
 

5. Ülevaade 2. perioodist  
Katrin Arandi andis ülevaate 2. trimestrist. Tõusnud on nii nelja-viieliste õpilaste arv 
kui ka puudulike/mitterahuldavate hinnetega õpilaste arv. Olulisena märgiti ära, et 
kuivõrd kehaline kasvatus pole enam hindeline aine, siis mõningate vanemate klasside 
õpilaste jaoks ei ole enam oluline selle aine raames pingutada, mille tulemuseks on 
mitterahuldavad hinded. 
 

6. Tugiisikute vajadus ja toimimine koolis 
Reelika Turi andis ülevaate tugiisikutest ja nende toimimisest koolis.  
 

7. Raasiku valla haridusasutuste ruumipuuduse võimalik lahendus - 
progümnaasium? 
Juta Asuja tutvustas progümnaasiumi ideed, millega oleks võimalik lahendada Raasiku 
valla haridusasutuste ruumipuudust. Kõikides valla lasteasutustes (Aruküla ja Raasiku 
kool ja lasteaiad) on ruumipuudus. Sellest tingituna on kerkinud idee lahendada 
probleem progümnaasiumi loomisega, mille käigus konsolideerida valla kolmas 
kooliaste (7.-9. klass) ühte koolihoonesse. Selle tulemusena oleks näiteks Pikavere ja 
Raasiku koolid 6-klassilised ja Aruküla kooli baasil oleks ühtne 7.-9. klass. Tegemist 
on täna puhtalt mõttega ning ühtegi sisulisemat analüüsi ega otsust tehtud pole. Eesmärk 
on visata mõte õhku kogukonna tasandil arutamiseks. 



 
8. Üritused õppeaasta lõpuni 

14.04 – 35 last teevad PISA testi 
27.04 – Jüriöö jooks 
02-06.05 – KiVa nädal 
12.05 – loovtööde esitamine 
Mais – spordipäev 
24.05 – tutipidu 
27.05 – lasteaia lõpuaktus 
30.05 – eesti keele eksam 
01.06 – laadad ja kohvikud koolis ja lasteaias, vaimse tervise päev 
06.06 – matemaatika eksam 
06.06 – klassijuhatajatega väljasõidud 
07.06-10.06 – projektinädal 
13.06 – 1.-8. klassi lõpuaktus 
14.06 – inglise keele eksam (kirjalik) 
15.06 – inglise keele eksam (suuline) 
17.06 – põhikooli lõpuaktus 
 

9. Kohapeal tõstatatud küsimused 
a) 1. klassi vanemad on pöördunud küsimusega, mis puudutab VEPA programmi, mille 

üks oluline osa on laste kiitmine. Mõned lapsed klaasis on saanud kirjalikku kiitust 
ning teised, kes ei ole saanud, ootavad seda samuti. Direktor lubas klassijuhatajaga 
antud teemat arutada ning klassijuhataja ülesandeks on veelkord selgitada 
lapsevanematele üle, mis on VEPA eesmärk ja kuidas see programm üles on 
ehitatud.  

b) Lapsevanema küsimus - miks ei peatu viimane (kell 16.45) Arukülast tulev 
koolibuss Raasiku kooli juures, see puudutab siis liini nr 1 Aruküla-Raasiku-
Pikavere.  
Direktor andis teada (13.04.2022), et õhtune liin nr 1 (Arukülast), peatub Raasikul 
15.40 (see on kinnitatud), valla siseliin 4, mis väljub Arukülast 16.45 ei peatu ei 
Raasikul ega Tõhelgis. 

c) Küsimus koolibussiliini kohta, mis liigub Jägala poole. Kui järgmine aasta tuleb 
kooli laps, kes elab kaugemal kui praeguse bussiliini nö lõpp - peatus, siis kas liini 
pikendamise avalduse peab tegema vallale või koolile?  
Vastus:  vallale.  


