
RAASIKU KOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL 15.02.2023 
 
Algus: 17:45; lõpp 20:00 
Juhatas: Kristiina Välba 
Protokollis: Markko Lepikult 
Osalejad: Kristo Konks, Stella Heiberg, Marian Leomar, Maarja Hüdsi, Piret Kangur, Loo 
Nuga, Oliver Lekk, Janar Uibo, Kadri Taalmann, Annika Kiik, Jane Luks 
Kutsutud: Triin Hallik, Katrin Arendi, Kairi Burnaševa, Krista Erg-Scacchetti 
Puudus: Heelika Sepp Anneljas 
 
PÄEVAKORD: 
1. Ülevaade esimesest trimestrist; 
2. Laste arv lasteaia rühmades ning nende suurendamine; 
3. Uus rühm ja õueala laiendamine; 
4. Koolijuhi informatsioon; 
5. Jooksvad küsimused. 
 
 
1. Ülevaade esimesest trimestrist 
 
I trimestri jooksul oli 33 õpilast vähemalt ühe „mittearvestatud“ hindega. II trimestri jooksul on 
viis õpilast parandanud I trimestri MA hinded. Peamiselt on MA hinded kehalises kasvatuses 
ja ajaloos. Probleem on ka tundidest suure põhjuseta puudumise arvuga. Kool peaks pöörduma 
teavitusega lastevanemate poole (eelkõige 5.-9. klass). 
 
2. Laste arv lasteaia rühmades ning nende suurendamine 
 
Uus avatav rühm (Vöötoravad) komplekteeritakse lastega, kes lähevad koos kooli. 
Vastuvõetavate laste seas on kaks last, kes saavad oktoobris kolme aastaseks, mistõttu on rühma 
näol tegemist kuni uue õppeaasta alguseni liitrühmaga. Seetõttu on kooli ettepanek tõsta 
lastearv 18lt 20ni. Pähklikese rühmas on hetkel 20 last. Kooli ettepanek on tõsta rühma suurus 
23ni. 
 
Hoolekogu otsus: suurendada Vöötrühmas laste arvu 20ni ning Pähklikeses 23ni.  
 
3. Uus rühm ja õueala laiendamine 
 
Uue rühma tarbeks on personal leitud. Valla esindajate kohaselt pole õueala laiendamise (parkla 
arvelt) osas mingeid otsuseid tehtud. Uue rühma ehitamise projekti raames tehakse ainult 
juurdeehitus ning ehitusjärgne koristus ehk korrastatakse ainult ehitusest tulenev mõju. Uue 
rühma valmides ei vasta õueala seaduses toodud nõuetele (ruutmeetrid), mistõttu kool peab 
hakkama õues olevaid lapsi roteerima. Õueala laiendamise (parkla arvelt) kui sellise osas pole 
valla esindajate sõnutsi mingisugust otsust tehtud. Parkla arvelt õueala laiendamine vajab 
detailplaneeringu algatamist, mida pole senimaani tehtud.  
 
Hoolekogu otsus: Järgmisele hoolekogu koosolekule kutsutakse valla esindaja(d) 
konkreetse informatsiooni ja plaanidega, milline on õueala laiendamise ajakava. 
 
 
 



4. Koolijuhi informatsioon 
 
Alates jaanuarist toimub koolis üle kolmapäeviti üks tund „Ettevõtlik aeg“, kus erinevad 
inimesed käivad rääkimas oma ametist ja tööst. Lisaks üle nädala on õpetajatel klassidega nn 
klassikaline klassijuhataja tund (klassikoosolek). Kooli (direktori) eesmärk on panna rohkem 
rõhku õpetajatega kooliväärtustest rääkimisel ning lastesuunalise tunnustamise väärtustamise 
tõstmisel.  
 
Lastevanemate seas küsimusi tekitanud tunniplaanide muutumine õppeaasta jooksul on 
praktika, mis erinevatel põhjustel võib toimuda ka edaspidi. Koolis on palju õpetajaid, kes pole 
iga päev koolis ning lisaks on mitmes klassis paralleelklassid. Mõistetav on lastevanemate 
probleem, et koolitundide ajad võivad sattuda konflikti erinevate trennide ja ringide aegadega. 
Uus kooli huvijuht suhtleb tihedamalt rahvamaja, noortekeskuse ja spordimajaga, et paremini 
sünkroniseerida tunniplaani muutumisest tekkinud probleeme ringide ja trennidega. 
Kõigil tuleb arvestada aga sellega, et hariduse andmine on esikohal ja seejärel tuleb alles 
huvitegevus.  
 
5. Jooksvad küsimused 
 

a) Mitmel lapsevanemal on küsimusi koolibussi aegadega. Üldiselt on bussiringide 
korraldamine valla teha, aga direktor on valmis seekord lastevanemate probleemid 
koondama ning edastab need seejärel valda.  

 
b) Miks logopeedi juures käivad lapsed eesti keele tunni arvelt? Kooli eesmärk on lapsi 

mitte „karistada“ lisakoormusega, kus pärast koolitunde peab veel minema logopeedi 
juurde. Eesti keele tunni arvelt käivad logopeedi juures algklasside õpilased. Praktika 
on näidanud, et logopeedi juures saab õpilane rohkem tuge kui end samal ajal eesti 
keeles koormates. Lisaks ei saa kool seadusest tulenevalt lastel tunnikoormust 
suurendada. Pärast algkooli astme lõppu hakkavad lapsed pärast koolitunde logopeedi 
juures käima. 

 
c) 8. klassis on tekkinud olukord, kus osad õpilased ei lase teistel õppetööle keskenduda – 

kool sellest teadlik ning tegeleb antud teemaga. 
 

d) Algklasside garderoobis käivad õpilased mängimas, loobitakse riideid laiali. Kool 
paneb edaspidi kõik garderoobide uksed tundide ajaks lukku.  

 
e) Lasteaia logopeed. Koolilogopeed alustas jaanuari lõpust veerandkohaga ka lasteaias 

tööd. Hetkel tegeleb kaardistamisega, millised lapsed peavad hakkama regulaarselt tema 
vastuvõtul käima.  
 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 4. aprillil.  
 


