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1. Tutvumine uute hoolekogu liikmete ja direktoriga
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1.Tutvumine uute hoolekogu liikmete ja direktoriga

Uued ja vanad hoolekogu liikmed tutvustasid ennast. Paula Tomson teatas, et Madis Maala 

on omal soovil hoolekogust lahkunud. 

Lühidalt tutvustas ennast ja enda plaane Kuuste kooli uus direktor Lenne Ojamets. 

2. . Direktori ja õppealajuhataja ülevaade koolist ja lasteaiast alanud õppeaastal

Õppealajuhataja E. Rooma tutvustas lasteaia- ja koolielu alanud õppeaastal. 

Uue aasta põhieesmärk on, et kool ja lasteaed töötaksid ühise eesmärgi nimel, ühtse 

asutusena. Pikem kokkuvõte lisatud (lisa 1). 

3. Hoolekogu järgnevate koosolekute ja tegevuste kokkuleppimine

Lepiti kokku: 

3.1 Hoolekogu saab kokku vähemalt korra kvartalis. Vajaduse tekkimisel ka sagedamini või 

arutletakse elektroonilise koosoleku raames. 

3.2 Hoolekogu osaleb 9. detsembril koolis toimuval advendiõhtul heategevusliku müügi 

korraldamisel. Saadud tulu kasutatakse koolile rahvariidevööde muretsemiseks. 

Õpetajate esindaja I. Kurgjärv uurib, kas õpetajad soovivad heategevusmüügil koguda ka 

klassiraha, mida saab kasutada erinevate ürituste ja ekskursioonide rahastamiseks. 

Õpilasesinduse esindaja T. Alliksaar tutvustab plaani ka õpilasesindusele ja kuulab nende 

mõtteid müügi korraldamiseks. 



Tehti ettepanek, et müügiletid  võiksid olla klassidel ühised . Grupeerida tooted liigiti: 

käsitöö, õnneloos, toidukaup jne. 

Õnneloosi korraldamise võtab enda peale õpilasesindus. 

Edasine arutelu toimub e-kirja teel. 

3.3 Hoolekogu organiseerib kevadel, koostöös kooli ja kogukonnaga, tiigiäärse metsa ja pargi 

koristustalgud. Kuna kooli rekonstrueerimisplaanis on sinna ette nähtud terviserajad, siis 

tuleb enne konsulteerida vallavalitsusega ja kooli aedniku A. Palumetsaga. 

4. Kohal algatatud küsimused 

4.1. Kodundusklass 

Eelmise aasta advendiürituse müügitulu eest on kodundusklassile ostetud külmkapp. 

Kasutamata on veel 355 eurot. Lasteaiaõpetajate esindaja K. Palusoo uurib, mida soovib selle 

raha eest lasteaed ja I. Kurgjärv uurib käsitöö õpetajalt, mida oleks veel kodundusklassi vaja. 

4.2 Hommikupuder 

Paljud lapsed on loobunud hommikul koolis söömisest, kuna ei soovi süüa igal hommikul 

putru. Kas oleks võimalik hommikupudru asemel pakkuda lasteaia hommikusööki? Vajadusel 

ühtlustada hommikusöögi maksumus lasteaia toiduga. Õpilasesinduse esindajale tehti 

ettepanek uurida, mida sooviksid lapsed hommikusöögiks süüa. 

4.3 Maanteeohutus 

Seoses Tartu-Põlva mnt rekonstrueerimistöödega ei ole enam bussijaama juures 

ülekäigurada ja 50 km/h kiirusepiirangut. Tehti ettepanek teha hoolekogu ja kooli poolt 

ühine pöördumine kiiruspiirangu ja ülekäiguraja taastamiseks. 

4.4 Lasteaia mänguväljak 

Aastaid on räägitud, et lasteaia mänguväljak võiks olla suurem. Kahjuks ei kajastu see veel 

valla arengukavas. Kuna on muutunud lasteaia töökorraldus (T, K ja N hommikul on tööl 

mõlemad õpetajad) võiks lasteaed kokku leppida nö jalutuspäevad ja kasutada ära kooli 

parki ja staadionit. See vähendaks mänguväljaku ülerahvastatust. 

A. Alliksaar tegi ettepaneku, et lasteaia õpetajad võiksid teha visiooni, millisena nemad 

näeksid ideaalset mänguväljakut, et see vallavolikogule esitada. 

Mänguväljak on praegu üleni liivaga kaetud .Suvel tekitab selle tolmamine mõnele lapsele 

terviseprobleeme. Mänguväljaku laiendamisel võiks osa jääda muru alla. 

4.5 Autodega kooli territooriumile sõitmine 

On väga häiriv, et paljud lasteaia lapsi vedavad lapsevanemad sõidavad autodega treppi ja 

autost lahkudes jäetakse käima ka auto mootor. Lasteaia õpetajad kirjutavad vanematele 



sellekohase kirja. Võimalusel palutakse autoga kooli territooriumile üldse mitte sõita. Kui see 

tulemust ei anna, arutatakse edasist parkimiskorraldust. Võimalusel võiks parklasse 

parkimiskohad joonida. Arutelus oli ka variant, keelata vanematel üldse kooli territooriumile 

autodega sõitmine. 

4.6. Hoolekogu esimees P. Tomson tegi ettepaneku, et jooksvad küsimused võiks saata 

eelnevalt meilile, kuna mõni vastus võib vajada põhjalikumat eeltööd (kurssi viimine 

seaduste, dokumentidega, osapoolte kaasamine vms). Loomulikult võib ka edaspidi kohapeal 

küsimusi algatada.  

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 29.01.2019  
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Selle õppeaasta eesmärgid 
lasteaias
• Laps tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest.
• Laps on loov ja mõistab oma rahva kultuuritraditsioone.
• Laps väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku 

mõtteviisi.
• Laps tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu.

Õppeaasta läbiv teema: „LAULUPIDU-LOODUS, LOOVUS, 
LIIKUMINE



koolis

• Kool ja lasteaed tegutsevad koostöös ühiste põhimõtete järgi.

• Kuuste Koolis on väärtustatud, märgatud ja toetatud iga laps.

• Digivahendite kasutamine on igapäevatöö loomulik osa.



Lasteaed ja kool

Sellel õppeaastal 

• Praegu on koolis 52 õpilast ja 6 
klassikomplekti.

• I + IV; II; III; V; VI + VII; VIII + IX   
klass.

• Õpetajaid 12

• Logopeed

• Sotsiaalpedagoog

• Alates 08.10.18 abiõpetaja

Sellel õppeaastal

• Praegu on lasteaias 39 last ja 3 
rühma

• Õnnetriinudes on 11 last kuni 3 
aastased

• Nubludes 17 last 3 – 5 aastased

• Päiksekestes 11 last koolieelikud

• Logopeed



Huviringid

Lasteaed

• Robootika 

• Minu tantsukool

• Jalgpall

• Ettevalmistus laulupeoks

• Ettevalmistus võimlemispeoks II 
poolaasta

Kool

• Huviringe 15 (jalgpall, 
muusikaring, mudilaskoor, 
lastekoor, arvutiõpetus 1. ja 3. kl, 
4.- 5. kl, robootika ja 
programmeerimine 2. kl, 
spordiringid 5. – 7. kl, näitering, 
inglise keel 2. kl, vene keel 5. kl, 
suhtlemisõpetus 1. ja 2. kl, alates 
novembrist liiklusring 3. kl, KIVA 

• Minu tantsukool alates 29.10-st



Lasteaia töökorraldus

Esmaspäev ja reede rühmas 1 õpetaja ja õpetaja abi

Teisipäevast neljapäevani hommikust lõunauneni 
rühmas 2 õpetajat ja õpetaja abi, pärast seda 1 

õpetaja ja õpetaja abi



Inventarist
Arvutiklassis 14 uut arvutit

Sööklasse on tellitud uued lauad ja toolid

Nublude rühmas legolaud



Aitäh!
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