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1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 

OTSUSTATI 

1.1. Esimeheks saab Kristiina Välba. 

1.2. Aseesimeheks saab Kristo Konks. 

2. Kohapeal tõstatatud küsimused 
a) Käbikeste rühma õhukvaliteet – kas rühmas võib olla õhuniiskuse või –kvaliteediga 

probleeme, kuna nii kui laps läheb rühma, hakkab ta köhima.  
Direktor räägib haldusjuhiga ja proovivad paigaldada õhuniiskuse mõõtja ning uurida 
õhukvaliteedi küsimust. 

b) Käbikeste rühmast on üks õpetaja viidud üle Oravajütsidesse. See on tekitanud 
Käbikeste lastes tugevat vastukaja, kuna lapsed oli seniste õpetajatega harjunud ning 
asendusõpetajate kasutamine 2-3 aastastele ei sobi, kuna puudub stabiilsus. 
Direktori selgituse kohaselt peab ta koolijuhina vaatama kõiki lapsi ja arvestama 
õpetajatega. Oravajütsidesse on õpetajat pikalt otsitud. Käbikestest üle viidud õpetaja 
sobib Oravajütsidesse enda erialaliste teadmiste ja oskuste poolest Oravajütside rühma 
profiiliga paremini. Käbikeste rühma otsitakse aktiivselt uut õpetajat ning uuel nädalal 
peaks välja valitud kandidaat andma teada, kas ja millal on valmis tööle tulema.  
Lisaks rõhutati kommunikatsiooni parandamise vajadust, ehk lapsevanematele oleks 
võinud anda ennetavalt teada, miks selline personalivangerdus tehti ning edaspidi anda 
Eliisi kaudu teada, milline asendusõpetaja konkreetsel päeval tööl on.  

c) Uue rühma personal – kui seni on olnud suhteliselt raske leida õpetajaid ja õpetaja 
abisid, siis kuidas on loodud avatavasse rühma personali leidmisega?  
Üks õpetaja on leitud ning lisaks läbirääkimised kahe õpetajaga, kes on valmis suvest 
liituma. Õpetaja abi pole veel otsima hakatud. Rühma valmimisaeg on orienteeruvalt 
kevadel.  

d) Uus rühm ja õueala laiendamine – uue rühma tekkega suureneb kooli ja lasteaia 
vahelisel alal õueala intensiivsuse kasutamine veelgi, millised on laiendamise plaanid? 
Endiselt on jõus plaan raamatukogu esise parkla arvelt võtta õuealale ruumi juurde, kuid 
hetkel pole vald rohkem infot ega tähtaegasid andnud. 



e) Kooli klasside mahutavus – täna on näha, et kool on täis. Kuidas lasteaiast tulevad 
lapsed kooli ära mahuvad? 
Lasteaiast tuleb järgmisel aastal kooli 18 last, kellele lisandub veel lapsi, kes Raasiku 
lasteaias ei käi. Kui järgmisel aastal peaks tekkima ka 1. klassile kaks paralleeli, siis see 
võib raskusi tekitada ning see vajab koostöös vallaga lahendust. 

f) E-õppepäeva korraldusest – e-õppepäeva ülesannete lahendamisega ei pruugi eriti just 
nooremate klasside lapsed saada üksinda hakkama kui ei ta ette, mida vaja teha. 
Järgmisel e-õppepäeval võiksid olla ülesanded näiteks 1. ja 2. klassi puhul päev varem 
avalikustatud, et lapsevanem saaks vaadata, kas lapse digipädevus on piisav ülesannete 
lahendamiseks. 

g) Kooliukse lukustamisest – uks on turvalisuse pärast lukustatud, mõned lapsevanemad 
on aga tõstatanud küsimuse, et lapsed ei pääse kooli. 
Vahetunnil teeb administraator ukse lahti. Kui laps peaks hilinemisega saabuma, saab 
ta kella anda. 

h) Suitsetamine ja e-sigaretid – e-sigaretid on koolis akuutne probleem praktiliselt kõikides 
klassides. 
Kool ei saa probleemi üksinda lahendada, vaja on ka lapsevanemate koostööd. Lisaks 
on kool mõelnud koolituse peale, et rääkida õpilastele e-sigarettidega seonduvatest 
ohtudest. 

i) Eelarvest 
Eelarve projekt on valda edastatud. Olulisimatest investeeringutest on plaanis hankida 
koolile jahutussüsteem, et leevendada soojal ajal ruumide temperatuuri. 

j) Magustoitudest lasteaias – lapsevanemalt on tulnud ettepanek jätta magustoidud ära või 
asendada need tervislikema lahenditega, et vähendada suhkrusõltuvuse teket. 
Suhkru sisaldust toitudes on juba täna menüüdes vähendada. Lisaks tuleb silmas pidada 
eelarves söögikorra hinnale seatud piirnumbrit. Kevadel on plaanis rahulolu küsimustik, 
mille raames saab kaardistada, kas magustoitude ja suhkru probleem on kõikide 
lastevanemate vaatest probleemiks. 

k) Hoolekogu liikmed tõstatasid küsimuse, miks pole hoolekogu koosolekul esindatud 
valla esindajat, kes saaks aktuaalsetele küsimustele vastata.  

 

 

 


