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Koosolek algas kell 18:30, lõppes kell 20:35
Koosolekut juhatas: Reet Lehtla
Protokollis: Kristiina Tõnson
Koosolekust võttis osa: Hoolekogu liikmed: Sven Vind, Leonid Dulub, Indrek Kanep, Helen 
Hiiemaa, Reet Lehtla, Kristiina Tõnson.  Vanematekogu liikmed: Priit Adler, Maret Pihu, Signe 
Rätsep, Triinu Suits, Ederi Ojasoo, Taavi Koha, Reet Raivet, Laura Paide, Kuido Kartau, Ülle 
Mündi, Anneli Tammist.
Puudusid: linnavolikogu esindaja Mihkel Lees, kooli õpilaste esindaja Liisa Maria Võhmar.
Kutsutud: Õueala projekteerija Tanel Breede, Supilinna Seltsi esindaja Kristiina Praakli, kooli 
huvijuht Anne Kulamaa ja direktor Kersti Vilson.
  

Päevakord: 

1.        Liikuma kutsuva hooviala tutvustus

2.        Supilinna päevad 26-28.04 ja kogukonnapäev

3.        Tagasiside kooli alguse kellaaja küsitlusest

4.        Lapsevanematelt raha kogumine

 

1.        Liikuma kutsuva hooviala tutvustamine

K U U L A T I
Tanel Breede tutvustas hooviala lahendust koos eelarvega. Eelarvesse (85 000 eurot) 
mahtumiseks on tehtud kompromisse, kuid olulised funktsioonid on projekti jäetud. 

O T S U S T A T I
Vanematekogu kogutud rahast soetatakse betoonplaadiga pingpongilaud õue (u 2400 eur). 
Kool finantseerib haljastust, mis hetkel kaasava eelarve vahenditest välja jäi.

2.        Supilinna päevad 26-28.04 ja kogukonnapäev

K U U L A T I
Kristiina Praakli tutvustas selleaastase Supilinna päevade kontseptsiooni. Inspireerituna 
laulupeoaastast on pealkirjaks „Supilinna hääled“. Koolist oodatakse Supilinna Seltsi 
infotelki   kahte vabatahtlikku laupäevasele, 27.04 üritusele. Pakuti välja võimalus koolil 
osaleda oma telgiga platsipäeval, kus saaks korraldada erinevaid tegevusi ning reklaamida 
oma kooli. 



Reet Lehtla andis teada, et kogukonnapäev toimub 28.04 kell 11.00-14.00, mis on Supilinna 
avatud hoovide päev. Leiti, et ka meie kooli kogukonnapäeva tegevused võiksid sel korral 
olla inspireeritud laulupeo aastast. Lisaks kohvikutele on oodatud erinevate laulude, tantsude, 
mängude, juttude, pillimeisterdamise jms töötoad. Kersti Vilson pakkus välja, et tegevusi 
võiks olla ka väiksematele külastajatele. 

Arutati vanemate kohviku ja sealt saadava tulu üle. Leiti, et kogumiskasti juures peaks olema 
silt, milleks raha kogutakse.

Arutati, et üleskutse kogukonnapäevale tuleb listidesse saata esimesel võimalusel ja 
registreerimise tähtaeg võiks olla 11.04. Lisaks on vaja laiali saata ka üldine üleskutse.

 

O T S U S T A T I
Huvijuht Anne Kulamaa uurib, kas koolist oleks vanematest klassidest vabatahtlikke, kes 
sooviksid osaleda platsipäeval. Kogukonnapäeva väikese kontsertkava organiseerimisega 
tegeleb Anne Kulamaa. 

Lisaks üldisele üleskutsele saadavad vanematekogu esindajad pöördumise oma klassi listi 
vanematele ning infot jagatakse ka õpilastele. Klassijuhatajad arutavad õpilastega, milliseid 
töö- või õpitubasid võiks sel päeval korraldada.

Vanemate kohviku eestvedajaks on Leo Dulub ning raha kogutakse liikumisvahendite 
soetamiseks.

Järgmine koosolek, kus saavad kokku kogukonnapäeva korralduses osalevad vanemad, 
toimub esmaspäeval, 15.04 kl 18.30.

3.        Tagasiside tundide alguse kellaaja küsitlusest

KUULATI
Vanematekogu andis tagasisidet tundide alguse kellaaja küsitlusest. Küsitluse tulemused 
saadeti vanematele listi, hääli anti 250 lapse eest, millest 40% toetas senise kellaaja juurde 
jäämist. Selgelt ei eristunud, millist algusaega pooldati. Küsitluse eesmärgiks oli aru saada, 
milline on selles osas lastevanemate arvamus. 

O T S U S T A T I
Tundide alguse aega ei muudeta. 

4.        Vanematelt raha kogumine

K U U L A T I
Kersti Vilson andis teada, et kool ei tohi õppekava täitmiseks vanematelt raha küsida. See 
puudutab eelkõige koolipäeva sees toimuvaid muuseumi- , teatrikülastusi ja jms. Koosolekul 
osalejad leidsid, et see ei ole meie koolis probleemiks, kuna vanematega on läbi arutatud, ja 
vanemad on otsustanud, milliseid tegevusi nende raha eest korraldatakse. 

Kui vanem ei soovi, et tema laps osaleks rahalisi väljaminekuid nõudvatel õppekäikudel, siis 
pole ta selleks kohustatud. Kui pakutud tegevus toimub koolitundide ajal, siis 
organiseeritakse lapsele koolis muu tegevus.

O T S U S T A T I
Koolis toimuvad vanemate poolt finantseeritavad väljasõidud ja muu seesugune 
lapsevanemate soovil ja nõusolekul.  Koolil on kohustus tundide ajal toimuvatel väljasõitudel 
mitteosalevatele õpilastele tagada organiseeritud tegevus koolis. 

 



Reet Lehtla Kristiina Tõnson
Koosoleku juhataja Protokollija


