
Valtu Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 1 

 

Osalesid: Leaanyka Leisson, Reino Roosi, Reelika Kuusemäe, Ebe Luige, Andres Saks, Allar Läll, Alma 

Linder, Merily Vinter-Kivi, Moonika Schmidt, Annabel Altvälja, Ketter Silt (külaline). 

Koosolekut juhatas: A. Läll 

Protokollis: A. Läll 

Aeg: 01.11.2022 kell 18:00-20:10 

 

Päevakord: 

- Uue hoolekogu tutvustus ja esimehe valik 
- Kuidas õppeaasta esimesed 2 kuud on läinud 
- Eelarve ja tegelikud kulud 
- Õpetajad, lapsed, lapsevanemad - mured/rõõmud 
- Üldkoosolekul hoolekogu poolt lastevanematele edasi antavad teemad  
- Kooli juurdeehituse projekteerimisega seonduv 
- Muud teemad  (trimestri hinde kujunemine, tunnirahu, söömine)  
 

Arutati: 

1. Õpilasesinduse (ÕE) uus juht Annabel tutvustas ennast. Ta on juba paar aastat õpilasesinduse 

liige olnud ja nüüd on valitud seda eest vedama. Kaasas oli lisaks teine ÕE liige, et koos 

julgem oleks 

2. Hoolkogu esimehe valikul seati ülesse üks kandidaat ja kõigi poolthäälega jätkab Allar Läll. 

3. Direktor tegi ülevaade esimesest 2 kuust 163 õpilast hetkel õppimas, 1 õpilane läks Eidapere 

kooli. Juurde on tulnud abiõpetaja. Uued väljakutsed LÕK (lihtsustatud õppekava) 2 õpilast, 

diabeedik 1 laps. LÕK tähendab sisuliselt individuaalõpet. Lisaraha seda kulu täielikult ära ei 

kata. 

4. Covid on sellel õppeaastal esimese laine koolis teinud ja hetkel haigestumisi vähem. 

5. 10. novembril toimub lastevanemate üldkoosolek, kus esineb Kene Vernik, kes räägib unest. 

6. Ventilatsioon töötab ja õhk on klassiruumides palju parema kvaliteediga. 

7. Küttesõlm on uuendatud ja hetkel on kahe kuu koondkulu olnud eelmise aastaga võrreldes  

väiksem ca 15 MWh. Küttesõlme ehitaja ei ole veel kasutajakoolitust teinud. 

8. Eelarve - Septembris oli elektri kulu 1500€ eelmise aasta septembris ca 500€. Vajalik valla 

poolt eraldada lisaraha lisaeelarvega, suurenenud majanduskulude katteks. Ettepanek võtta 

kooli eelarvest välja elektri ja kütte osa kulud ning see jätta otse valla kanda. Kui eelnev ei ole 

võimalik, siis hinna kallinemisel katta vahe valla lisaeelarvest, mitte ei pea leidma 

vahendeid(raha) kooli teiste eelarveridade arvelt. 

9. Trimestri hinde kujunemine – Õpetajad panevad e-kooli oma aine kontrolltööde plaanid 

ülesse.  

10. Täpsustada tööde iseloom, mida mingi nimetuse (kontrolltöö, tunnikontroll, jne) all olev töö 

sisaldab. 

11. 7 klassi „loodusõpetuse“ ja 8 klassi „inimese õpetuse“ hinded lähevad otse lõputunnistusele. 

12. Järelvastamise kord ja ajakava kooli kodulehele. Kord on välja töötatud ja pannakse 

kodulehele ülesse (Direktor) 



13. Tunnirahu – Kodukorras on kirjas kuidas võib käituda tundi segava õpilasega. Üldjuhul 

õpetaja teavitab lapsevanemat läbi e-kooli kui õpilane ei allu või käitub kohatult. Meetmed 

on kirjas kooli kodukorra lisas 2, 4 ja 7. Kohati võiks mõni õpetaja nõudlikum olla. Kool hindab 

olukordi ning  kui asi „tõsine“ võtab lapsevanemaga kontakti sotsiaalpedagoog. Lapsevanem 

võib otse pöörduda õpetaja poole ja anda teada, mis juhul ta soovib teavitust oma lapse 

käitumise kohta.  

14. Tõsise mure korral pöörduda otse klassijuhtaja, aineõpetaja ja vajadusel õppealajuhataja 

ning sotsiaalpedagoogi poole läbi e-kooli (Lastevanemate koosoleku sõnum) 

15. Sööma minemise märkimine, lapsed vahel võtavad end söömisest maha ja vanemad ei tea 

seda. Probleemiks on, et hetkel jääb toitu suurel hulgal üle ja seda ei ole mõtet sellistes 

kogustes teha, kui laps söömas ei käi. Tuleb leida lahendus, kuidas kool vanemaid 

informeerib laste söömise või mittesöömise osas. Sööjate nimekiri on klassi lastele nähtav ja 

saavad seda igal hetkel vaadata. Hetkel 1-5 klassini seda nime kirja panemist ei rakendata ja 

kõik on nn sööjad. 

16. Hoolekogu ettepanek on pakkuda lastele juurvilju (porgand, kaalika, jne) eraldi taldrikule 

värskena mitte keedetuna toidu sees, et laps näeks, mis see on ja saaks valida. Salatites ja 

kastes vähem komponent. Muudatuse teha võimaluste (mõistuse) ja maitsete piires, et toit 

oleks jätkuvalt tasakaalus.  ÕE võiks õpilaste hulgas arutleda, kuidas raisata vähem toitu. 

Ettepanek teha ka toitmisalane koolitus õpilastele. Direktor räägib toitlustajaga. (Direktor)   

17. Sööjate kirja panek on selleks vajalik, et me telliksime toitu vähem ja jääks vähem toitu üle 

(sõnum lastevanemate üldkoosolekul) 

18. Vilistlase kokkutulek toimub 19. august 2023. Põhjuseks on vanemate vilistlaste soov, kellel 

talvekuudel ja pimedas liikumine keerulisem. Lisaks ei saa unustada covidi levimise ohtu 

detsembris. 

19. Mõte moodustada vilistlaskogu, kuna seoses kooli sünnipäevaga on selleks huvi üles 

näidatud. Selle eestvedamine võiks jääda mõne hoolekogu liikme või  vilistlase eest vedada, 

mitte kooli kanda. Hetkel vastutajat ei ole määratud. 

20. Koolis õpilastele ja õpetajatele sündmusi toimub ning lastevanematele.  

21. Kodutütred ja noorkotkad tegutsevad jälle, täpsem info koolilt. 

http://raplaktnk.edicypages.com/blog/kaerepere-ruhma-uus-tulemine 
22. Opiku litsents lastele, mõned klassid kasutavad seda, maksvad lapsevanemad. Saab osta kuu 

kaupa. Kasutamise kokkulepe teha klassijuhataja ja lastevanemate vahel kui nähakse 

vajadust. (rääkida üldkoosolekul) 

23. Kooli juurdeehituse projekteerimise hange läheb välja novembri jooksul. 

24. Liikluskorraldus hommikusel laste kooli toomisel (rääkida üldkoosolekul) 

 

 

Otsustati: 

1. ÕE president võib võtta ka edaspidi endaga hoolekogu koosolekule kaas teise ÕE liikme. 

2. Vajalik valla poolne lisarahastus suurenenud majanduskulude katteks. Teha vallale 

ettepanek, tõsta majanduskulud (küte, elekter) kooli eelarvest välja, eraldi reale. (Allar) 

3. Hindamisjuhend pannakse kooli kodulehele. Aineõpetaja selgitus trimestri hinde kujunemise 

loogika kohta läheb ülesse e-kooli (Direktor) 

4. Kontrolltööde, tunnikontrollide sisu ja erinevuste info, läheb hindamisjuhendisse, mis on 

leitav kooli kodulehelt (Direktor) 

http://raplaktnk.edicypages.com/blog/kaerepere-ruhma-uus-tulemine


5. Järelevastamise kord ja konsultatsioonide ajakava on leitav kooli kodulehelt. Järelevastamise 

korraldus on kirjas õppekavas.  (Direktor) 

6. Rääkida lastevanemate üldkoosolekul üle kuidas oma muredega pöörduda, mis keskkonna ja 

kelle poole (Allar) 

7. Hoolekogu ettepanek on suhelda kooli poolt toitsulstajaga, et tehtaks „selgemaid“, 

„puhtamaid“ toite, salatitel ja kastetel vähem komponente, et laps näeks, mis see on ja saaks 

valida. Direktor räägib toitlustajaga. (Direktor)   

8. Sööjate kirja panek on selleks vajalik, et me telliksime toitu vähem ja läheks vähem toitu 

raisku. Selgitada lastevanemate üldkoosolekul (Allar) 

  

 

/digiallkiri/ 

Allar Läll 

Hoolekogu esimees 


