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Hoolekogu koosolek toimus 7. mail 2019 kell 18.00 kuni 19.00 

Osalesid: Kristi Terep, Kaia Tuhkur, Lea Pauts, Urmas Hein, Monica Rand, Tõnis Asson, 

Dagmar Narusson, Taavi Palm, Liisa Viktooria Puurand 

Ei osalenud: Laure Kiivit, Mart Vellak, Ester Rosin, Kaidar Raudmets, Margit Reimets. 

Kutsutud osaleja: direktor Enn Öpik 

Koosolekut juhatas Tõnis Asson. 

Koosoleku päevakord: 

1. Raha leidmine õppekavavälisteks täiendavateks tegevusteks 

2. Muusikainstrumendi õpetamise tunnihind 

3. Klasside täitumine 

4. Tulevased üritused 

5. Vanematekogus kerkinud teemad 

6. Kohapeal algatatu 

Raha leidmine õppekavavälisteks täiendavateks tegevusteks 

Teema kerkib iga paari aasta tagant. Küsimus on kino- ja muuseumikülastustes vms õppetöö 

välistes tegevustes, milleks kogutakse õpilastelt (pileti)raha. Ministeeriumi seisukoht on, et 

see on lubatud aga ainult väga vabatahtlikult.  Oluline on eelnev lapsevanemate 

informeerimine ning survestatud olukordade välistamine. Lastele, kes ei osale, tuleb leida 

alternatiivne tegevus.  

Instrumendiõppe tunnihind 

Lapsevanem maksab osalustasu, mis moodustab palgafondi, ruumide kasutamine jms on kooli 

poolt. Kooli juhtkond soovib järgmisest õppeaastast alates tõsta instrumendiõppe tunni hinda 

klaveriõpetuses 7.70-lt eurolt 8.50 euroni ja puhkpilliõppes 4-lt eurolt 5 euroni.  Hoolekogu 

võtab info teadmiseks.  

Klasside täitumine 

Uuel õppeaastal alustab esimeses klassis 84 õpilast, avatakse 4 paralleeli, muusikaklassi tuleb 

21 õpilast. Viiendal õppeaastal moodustatavas reaalklassis hakkab õppima 24 õpilast. 

Tulevased üritused 

Homme toimub traditsiooniline muusikapidu. Õueala pidulik avamine on 1. juunil, 

lastekaitsepäeval.  

Vanematekogus kerkinud teemad 

Rulood 

Klassides on kevadeti väga palav, kui klassi paistab päike sisse. Ühe Riia tänava klassi 

vanemad kogusid ise raha ning kool paigaldas vanemate soetatud rulood.  Küsimus on, kas on 

võimalik tervikuna koolil probleemile lahendust otsida. Rulood, mis peegeldavad aga samas 



lasevad läbi valgust, ei ole projektoriga kuvamiseks piisavalt pimendavad. Probleem süveneb 

seoses õppetöö nihkumisega suvele tänu viienda vaheaja lisamisele. Linnavalitsusel kindlasti 

ei ole eelarvelisi vahendeid probleemi lahendamiseks tervikuna. Ehk annab leida mõni 

lihtsam lahendus olemasoleva taristu nt ventilatsioonisüsteemi üle vaatamisel ja 

modifitseerimisel. Riia tänava õppehoonel ei ole ventilatsiooni. 

Hindamine  

Vanematekogus kerkis esile küsimus kas kaks hinnet on piisav koondhinde väljapanekuks. 

Kool on teemaga kursis ning reeglite kohaselt on kaks hinnet minimaalne võimalus 

koondhinde väljapanekuks. Soovitame õpetajatel vajadusel tutvustada hindamisreegleid nii 

õpilastele kui vanematele. 

Tundide algus 

Vanematekogus on läbi käinud soov analüüsida ja arutada tundide alguse teemat nihutades 

alguseaja hiljemaks ehk kell 9-le, kuid arvamused on lahknevad. Laste arvamused on ka 

klassijuhatajate andmetel lahknevad, huvitegevused lükkuvad sel juhul väga hilisele ajale või 

ei mahu enam päeva kui ei toimu õppetundide lühendamine 40-le minutile, mis aitaks päeva 

pikemaks venimist kompenseerida.  

Kohapeal algatatu ja infovahetus 

Laulupeo riiete küsimus, linnavalitsus leidis raha laulupeo tarbeks riiete tellimiseks. Poistele 

on tellitud pluusid ja kikilipsud ning kleidi lähevad õmblemisele. 

Õueala projekti ulatust on vähendatud, kas parkimisala jääb alles? Koolimaja eest sõidavad ka 

õppetöö ajal autod läbi, kuidas korraldada või pigem vältida liiklust koolimaja vahetus 

naabruses?  Kapitaalseid piirdeid ei saa rajada – hoonetele peab olema tagatud nii juurdepääs 

päästetehnikale kui ka  näiteks toitlustaja  transpordile. Kaaluda tuleks tõkkepuude 

paigaldamist. 

Ettepanek: inimeseõpetuse õpik teises ja kuuendas klassis võimalusel vahetada alternatiivsete 

vastu. Inimeseõpetuse õpikus käsitletakse perekonda nii, et traditsioonilise perekonnamudeli 

kõrval tutvustatakse samasooliste täiskasvanutega perekonnamudelit. See on vastuolus 

traditsioonilise kristliku ilmavaatega. Arutelu käigus leiti, et on oluline tuua välja, et 

traditsiooniliselt on perekonna moodustanud ema-isa (erinevast soost täiskasvanud) ja lapsed, 

kuid erinevates kultuurides (religioonides) perekonnamudelid varieeruvad (vajalik 

taustteadmine, kui lapse reisivad või kui puutuvad kokku teiste kultuuridega) ning nüüdisaja 

ühiskonnas on aktsepteeritud samasooliste vanematega peremudel. Lisaks on oluline 

õpilastele selgitada, et peremudelid on seotud väärtuste ja traditsioonidega ning väärtused 

võivad inimestel olla erinevad. Inimeste erinevaid väärtusi, kultuure, usundeid ja muid 

aspekte teadvustades on võimalik kujundada sallivamat, kaasavamat ühiskonda.  

Pr. Kiivit on ekslikult sattunud hoolekogu nimekirja. Uute valimisteni jätkab hoolekogu ühe 

liikme võrra väiksemas koosseisus. 

Järgmine koosolek toimub 27. augustil 2019. algusega kell 1800. 

 

Protokollis Lea Pauts (allkirjastatud digitaalselt) 

Juhatas Tõnis Asson (allkirjastatud digitaalselt) 


