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Koosolek algas kell 17:00, lõppes kell 18:40
Koosolekut juhatas: Reet Lehtla
Protokollis: Helen Hiiemaa
Koosolekust võttis osa: Leili Aasajärv, Leonid Dulub, Helen Hiiemaa, Kuido Kartau, Reet Lehtla, 
Signe Rätsep, Siim Saksing, Age Sild, Kersti Vilson
Puudusid: Mihkel Lees, Liisa Maria Võhmar
Kutsutud: Grete Mia Koha (4. kl õpilane)
  

Päevakord:
1.        Õpilaste esindaja pöördumine
2.        Õpilaste tagasiside 2019 mõttetalgute ideele
3.        Järgmine koosolek. 
4.     Muud küsimused
 
 
1.        Õpilaste esindaja pöördumine
 
Grete Mia Koha: Koolis puuduvad taarakogumise kastid. Lapsed korraldavad need ise, aga 
on vaja täiskasvanut, kes teeks taara rahaks. Plaan teenitud raha eest osta vajalikke asju. 
 
Ettepanek: taara võiks koguda klassides ja teenitud raha võiks hoopis klassi fondi panna. 
Need klassid, kes käivad mööda maja, võiksid saada ka kuskile taara panna. Üks kast tuleb 
fuajeesse, võimalusel ka söökla juurde, aga oma klassidesse võiks ka taara kogumise kast 
tulla. 
 
Otsustati: Leo lubas taara äraviimise enda peale võtta. Kool organiseerib kastid. 
 
2.        Õpilaste tagasiside 2019 mõttetalgute ideele
 
Reet Lehtla: Kokkuvõte mõttetalgute tagasisidest. Õpilased ei pruukinud väga hästi 
küsimusele vastamise süsteemist aru saada, nad ei moodustanud pingerida. Aga üldiselt 
eelistati meelelahutuslikke ideid. Õpilased esitasid ka ise hulga ideid, millega hoolekogu 
tutvus. Küsitlusele vastasid ainult pooled klassid. 
 
Kommentaar K.Vilson: Suuremas osas majas ei ole üldse wifit. HITSA kaudu on Tartu 
koolid saanud võrgu, KLK on järgmine. Sellepärast ei ole mõtet ka tahvleid ja läpakaid 
hetkel juurde hankida, kuigi seda peeti tagasisideks oluliseks. Aga kui võrk on olemas, siis 
tuleb otsustada selle avatuse küsimus ja läbi mõelda, kuidas lapsed õuevahetunnil ikkagi 
õue saada. 
 



5. ja 3. kl soovisid ruumi, kus saaks pärast tunde koos olla. Ettepanek: kasutada 
klassijuhataja klassi. 
 
7. kl tõi välja prügi sortimise problemaatika. Klassides ei ole eraldi paberikaste. 
 
Otsustati: 
·        Tekitada paberikastid klassidesse. Kool tegeleb sellega. 
·        Anda klassidele tagasisidet nende arvamuste kohta. Arutada teemat ka 
vanematekogus. Siim tegeleb sellega. 
·        Uurida klassijuhatajatelt, miks küsitlusele ei vastatud. Kersti uurib. Ootame enne 
vanematekogu toimumist ka uusi vastuseid.
·        Koolirõõmu suurendamine on klasside enda ülesanne.  
·        Kogukonnapäeva tulu suunata raamatukogu parendamisse. 
·        Uurida huvi võõrkeele huviringi vastu. Kui on huvi, siis kool leiab ruumi. Selleks 
moodustada töögrupp, kes keeled valib. Keelerühmad moodustada kooliastmete kaupa. 
Sellega tegeleb vanematekogu. 
 
3.        Vanematekogu järgmine koosolek on 10. veebruaril kl 18. (Osa hoolekogu liikmeid 
osaleb ka vanematekogu töös.)
 
4.        Küsimused
Kas kooli psühholoog on nüüd olemas? 
K. Vilson: Jah, on. Psühholoog töötab täiskohaga.
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