
Kuuste Kooli hoolekogu koosolek  
19. september 2016 a. 
 
Osalesid: Andres Voore, Janne Nuuter, Terje Kink, Marju Orion, Paula Tomson, Kaire 
Palusoo, Avo Alliksaar, Rein Härmoja, Ene Rooma,  Kaido Mark 
 
Algus: 17.30 
Lõpp: 19.00  
 
Päevakord:  

1. Direktor Rein Härmoja annab ülevaate koolielust 
2. 2015. a eelarve täitmine 
3. Lasteaia õppealajuhata Terje Kink räägib lasteaia tegemistest  
4. Jooksvad küsimused 

 
1. D. Tutvustab uusi õpetajaid ja õppealajuhatajat. Koolis on 57 õpilast, lasteaias 40 last. 
Järgmisel sügisel on kooli tulemas 11 või 10 last. Tõsine probleem tekib ruumidega. Lasteaias 
ei saa samuti koomale tõmmata. Praeguste prognooside kohaselt on järgmisel õppeaastal üks 
klassikomplekt juurde tulemas. Hoolekogu liikmed pakuvad välja erinevaid variante 
ruumikitsikuse lahendamiseks. Reaalsemana tundub lahendus, kus lasteaia koolieelikute rühm 
loobub teatud ajaks ühest oma ruumist, kuhu luuakse täiendav ruum ühe algklassi jaoks. 
Otsustatakse erinevaid lahendusi vallavõimudega läbi arutada. Lapsevanemad tahavad 
selgust, mis uuel õppeaastal saab. Vanematelt peaks avaldused kätte saama juba märtsis. 
Tähtis on aktiivne teavitus nii kooli kodulehel kui ka vallalehes. 
2. D: eelmine õppeaasta oli meil üldiselt edukas. Lapsed esinesid hästi võistlustel ja 
olümpiaadidel. Oli kooli juubelisünnipäeva aasta ja aktiivne mõisakooli tegevuste aasta. Suvel 
tegi pargis palju pahandust tromb. Kultuuriministeeriumi rahadega remonditi saali karniisid ja 
lühtrirosetid, valla abiga tuulekoda. Esialgsed arvestused näitavad, et gaasiküttele üleminek 
annab säästu ja maja on ka soojem. 
3. Terje Kink annab põhjaliku ülevaate lasteaia tegemistest eelmisel aastal. Lasteaia eelmise 
aasta moto oli: „Me oleme kõik sarnased ja ka erinevad. Meid tuleb kohelda sarnaselt.“ 
Selle aasta moto: „Eestlasena teiste seas“. 2017. aastal täitub lasteaiarühma avamisest 10 
aastat. Tõsine probleem on logopeedi puudumisega.  
Sellest õppeaastast töötab lasteaed kell 18.00-19.00 ühes rühmas. Kui lapsi pole, võivad 
õpetajad varem ära minna. 
Õppealajuhataja teeb ülevaate ka ringide tööst. 
4. Soovi on avaldatud ka hommikupudru pakkumiseks koolisöökla poolt (0,35€) 
Direktor tutvustab hoolekogu tööplaani käesolevaks õppeaastaks.  
Nuuter: Küsimus tekkis mõningate kehalise kasvatuse õpetaja sõnaliste hinnangute kohta. 
Voore: Õpetaja kujundava hindamise pädevus tekitab küsimusi. 
Õppealajuhataja lubab probleemiga tegeleda. 
Muusikaõpetus lasteaias ei rahulda kõiki. Õpetaja on liiga passiivne, lapsi pannakse vähe 
laulma. 
Aasajärv: Uma Pidos oli liiga vähe lapsi, õp Sirle tegi suure eeltöö ära, aga uus õpetaja ei 
suutnud lapsi kaasata. 
 
   
Koosoleku juhataja Andres Voore 
 
Protokollija Kaido Mark  


