
Valtu Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 2 

 

Osalesid: Leaanyka Leisson, Meelika Sepmann, Reelika Kuusemäe, Reino Roosi, Aigar Kuus, Veera 
Mahlakas, Hannes Kraav, Ebe Luige, Andres Saks, Allar Läll, Krislin Kalle, Alma Linder 

Koosolekut juhatas: A. Läll 

Protokollis: A. Läll 

Aeg: 15.02.2022 kell 18:00-20:15 

 

Päevakord: 

1. Eelmise koosoleku protokolli teemade areng 
2. Arengukava 
3. Muud küsimused 

 

Arutati: 

1. Lelle piirkonna laste hommikuse bussi liiga varajase väljumise mure. Direktor on rääkinud 
bussifirmaga ja hetkel kooli poolt väga midagi teha ei saa. Varasemat bussi muuta ei saa. 
Lapsevanemad on ka valda pöördunud ja lahendus on valla teema. Hoolekogu toetab Lelle 
laste ja lastevanemate soovi, et Lelle buss väljuks hommikul hiljem.  

2. Uued liiklusmärgid ja liikluskorraldus kooli ümber toimib. 
3. Probleemiks on kihutamine Staadioni tänaval. Kaamerate pealt on võimalik autosid 

tuvastada. 
4. Vald on lubanud paigaldada lamava politseiniku skeidi juurde, mis peab tulema sellel suvel. 
5. Kooli ajal reisimine. Lapsevanematele on saadetud blankett ja see on ka kooli kodulehel 

leitav, mida saab täita enne reisile minekut. 
6. Lastevanemate list on värskendatud. 
7. Hommikusöök – Kaugemalt tulevad lapsed sooviksid saada (bussiga tuleb ca 27 last). Hetkel 

me kooli eelarvest toitu pakkuda kahjuks ei saa.  
8. Vajadusena nähakse, et pigem võiks olla õhtu poole (kell 14) üks toidukord juures. 
9. Kahe nädalase hommikusöögi prooviperioodi ajal käis algul 20 last ja lõpus 10 last söömas. 

Pakuti müslit ja jogurtit. 
10. Lelle laste ja lastevanematega räägitakse eraldi hommikusöögi teemal.  
11. Hommikusöögi teemal on valmis ka lapsevanemad rahaliselt panustama.  
12. Direktor andis ülevaate ventilatsiooni ehituse seisust. Suvel läheb töösse. 
13. Esmane ülevaade arhitektide nägemusest kooli juurdeehituse kohta. Teemaga minnakse 

edasi ja konkreetsemaks ning siis kaasatakse laiemalt inimesi.   
14. Peamine sõnaõigus ruumide vajaduse ja otstarbe osas peaks olema koolil.  
15. Järgmise sammuna on koolil ja vallal kohtumine arhitektiga 
16.  Eriala õpetajad on vaja kaasata projekteerimise etappi. 
17.  Kooli arengukava 2022-2024 

a. Sisehindamine on tehtud 
b. Märtsi alguseks üldosa 
c. Siis lapsevanemad 



d. Siis lastega 
e. Plaan arengukava kokku saada juuni alguseks. 
f. Loovainete hindamine (kuidas teha?) 
g. Ain Mihkelson on valmis teemat kureerima ja aitama lastevanemate mõtteid kokku 

koondama.  
18. Kas kool kasutab kõiki rahalisi fonde? Direktori kinnitusel kindlasti kõiki ei kasuta, kuna ei ole 

kõigi kohta infot. 
19. Vestid ja mütsid, kas ka vanematele lastele võimalik tellida? Mütse saab tellida ka vanemates 

klassides, selleks tuleb kooli informeerida oma soovist. 
20. Kas vanapaberi kogumist tehakse? Vanapaberi kogumist enam ei toimu, kuna Väätsa prügila 

lõpetas selle programmi ära. 
21. Kui raamatukogu kolib kooliga ühte hoonesse, siis kooli 0,5 raamatukoguhoidja kohta kaob 

praeguste plaanide kohaselt ära. 
22. Kiusamisvaba kooliga oleme liitunud, aga ei rakendata kaisukarude programmi. See ei 

hakanud tööle.  
23. Muredega saab sotsiaalpedagoogi poole pöörduda 
24. Õpetajate puudust on koolil ikka nt matemaatika õpetaja on vaja. 
25. Tugiteenuste hoidmine on keeruline, kuna palgafondi eriti ei ole. 
26. Eelarves püsimine on keeruline (tõusnud on nii elektri kui ka kütte kulud) mistõttu on ka 

arenguid raske planeerida. 
27. Kooli sünnipäev on sellel aastal. Paraku me sellel aastal seda teha ilmselt ei suuda, kuna 

koolis ehitustegevus. Üks võimalus ka teha pidu õigel ajal ehk detsembris.  
28. Suvel kutsume Kaerepere 610-le ikkagi vilistlasi.  
29. Kodused tööd - Laps peab kodused tööd ka ise ülesse märkima kas päevikusse, töövihikusse, 

telefoni või mujale, juhtudeks, kui vastav kanne e-kooli mingil põhjusel viibib.  See on 
õpilastega kokku lepitud. Õpetajad jätkavad ka e-kooli koduste tööde sisestamist (saata info 
lastevanematele)  

 

  

 

/digiallkiri/ 

Allar Läll 

Hoolekogu esimees 


