
Kuuste kooli hoolekogu koosoleku protokoll 

 

Toimumise koht: Kuuste kool 

Toimumise kuupäev: 10.01.2018 

Toimumise kellaaeg:  17.00.-20.00 

Koosoleku läbiviija:  Paula Tomson 

Protokollija: Kaidi Meus 

Osalesid: Ragnar Joosep, Marge Aasajärv, Kaido Mark, Kaire Palusoo, Kaisa Meus, Kaidi 

Meus, Paula Tomson, Ly Tamme, Madis Maala 

Puudusid: Andres Voore,Viktoria Hõpemägi, Avo Alliksaar 

Kutsutud: õppealajuhataja Ene Rooma, direktor Rein Härmoja 

 

Päevakord: 

1. Lasteaia kohatasu tõstmine 

2. Õnnetriinude rühma laste arvu muutmine 

3. Lasteaia uus kodukord 

4. Ülevaade kooli tegemistest 

5. Advendilaada kokkuvõtte ja raha kasutamine 

6. Jooksvad küsimused 

 

1. Lasteaia kohatasu tõstmine 

Kambja valla lasteaedade kohatasu on 20 € kuus, endises Ülenurme vallas 32€ kuus. 

Uue Kambja vallavalitsuse poolt on tulnud ettepanek kinnitada lasteaedade uueks 

kohatasuks 30€ kuus alates augustist 2018. 

Arutelu käigus leidsid hoolekogu liikmed, et selline hinnatõus on liiga suur ja seda võiks teha 

kahes osas. 

OTSUSTATI: 

1.1. Hoolekogu teeb vallavalitsusele ettepaneku tõsta 01.08.2018 lasteaia kohatasu 25€  ja 

alates 01.01.2019 30€ kuus. 

 



2. Õnnetriinude rühma laste arvu suurendamine. 

Juhtkonna ja vallavalitsuse poolt tehti ettepanek suurendada Õnnetriinude laste arvu 

14.lapselt 16.lapsele. 

Kuuste kooli põhimääruses on hetkel kirjas,et lasteaias on 3.liitrühma. 

Õnnetriinude rühma lapsed on vanuses 1,5-3 aastat. Sellises vanuses lapsed on sõimerühma 

lapsed. 

OTSUSTATI: 

2.1. Jätta Õnnetriinude rühma laste arvuks 14. 

2.2.  Hoolekogu teeb ettepaneku kooli põhimääruse muutmiseks: kolme liitrühma asemel 

teha 2 liitrühma ja 1 sõimerühm. 

 

3. Lasteaia uus kodukord 

Õppealajuhataja E. Rooma tutvustas hoolekogu liikmetele lasteaia uut kodukorda. 

Hoolekogu liikmete ettepanekul tehti mitmetes punktides muudatusi. 

OTSUSTATI: 

3.1. Muudatustega kodukord saadetakse arvamuse avaldamiseks ja kinnitamiseks hoolekogu 

liikmetele elektrooniliselt. 

 

4. Ülevaade kooli I trimestri tegemistest. 

4.1 Direktor R. Härmoja andis ülevaate kooli eelarvest ja selle kasutamisest: 

Suuremad kulud on olnud elektrile, mis on seotud suviste remonttöödega. 

Eelarvesse planeeritust vähem on olnud kulutusi koolituskuludele, kuna õpetajad on 

eelistanud tasuta koolitusi. 

Suvekuudeks on planeeritud järgmised  remonttööd: 

*Saali põranda lakkimine 

*Mõnes klassis põrandate värvimine 

*Lasteaia õueala aia värvimine 

*Kooli keskütte süsteemidele vaheventiilide paigaldamine. 

*Võimalusel ostetakse juurde uusi toole saali ja renoveeritakse tualettruume. 

 

 



4.2 Õppealajuhataja E. Rooma andis ülevaate I trimestri õpitulemustest: 

I trimester lõppes 1.12.2017 

Trimestri lõpuks oli koolis 65 õpilast, praegu on 61 õpilast. 

1., 2., 3., 4. ja 9. klass on eraldi, 5.-6. kl on liidetud ja 7.-8. kl on liidetud. Veel on liitmisi: 4. – 

5. kl loodusõpetus on liidetud ja 1.-2. kl ja 3.-4. kl on liidetud muusikas ja kehalises 

kasvatuses.  

Õppeedukus I trimestril 64-st õpilasest väga head tulemused  9 õpilasel s.o. 14,1% ja head 

tulemused 28 õpilasel s.o. 43,75%. 

Kvaliteediprotsent 37 õpilast väga head ja head tulemused 57,8%. 

Õppeedukus 1.-4. klassides Väga head ja head tulemused 29 õpilasel s.o. 82,9% ja 1 õpilasel 

1 puudulik hinne s.o. 2,9%. 

Õppeedukus 5.-9. klassides väga head ja head tulemused 8 õpilasel 27,6% ja 7 õpilasel oli 

tunnistusel ka 1 puudulik hinne s.o. 24,1 %. 

Praegu 61-st õpilasest 60 õpivad RÕK-i järgi ja 1 õpilane LÕK-i järgi ja 2 õpilasel on osades 

õppeainetes koostatud individuaalsed õppekavad, kus on vähendatud õpitulemused osades 

õppeainetes. 

2 õpilasel on Rajaleidja otsus õppida tunde- ja käitumishäiretega õpilaste klassis. 

9. dets. osales 3 meie kooli õpilast piirkondlikul geograafiaolümpiaadil: 

7.kl arvestuses sai Tiia Tomson maakonnas 1. koha ja Triinu Alliksaar 2. koha. 9. klasside 

arvestuses sai Kaisa Meus 7. koha. 

 

5. Advendilaada kokkuvõte ja raha kasutamine 

Hoolekogu esimees P. Tomson andis ülevaate Advendilaadast. 

Annetuste ja müügi tulemusel koguti 558 eurot. Raha kasutatakse kooli kodundusklassi 

sisustamiseks. 

Elektri-, vee- ja kanalisatsioonitöödeks vaja minev summa planeerida 2018. aasta kooli 

eelarvesse või teha ettepanek vallale selle raha leidmiseks. 

OTSUSTATI: 

5.1. Advendilaadal kogutud 558 € kulutatakse kodundusklassi sisustamiseks. 

5.2. Võtta hinnapakkumised elektri -, vee- ja kanalisatsioonitööde tegemiseks. 

5.3. Vajadusel paluda täiendavat abi vallast. 

 

 



6. Jooksvad küsimused. 

6.1 Nublude rühma senine hoolekogu liige Viktoria Hõpemägi lahkub hoolekogust ja tema 

asemel tuleb hoolekokku asendusliige. Algklasside lapsevanemate esindaja Janne Nuuter 

lahkus hoolekogust, tema asemele valitakse uus liige sügisel. 

 

6.2 Kuuste kooli näitering on saanud kutse osaleda Petrozavodskis  Vene FV Karjala Vabariigi 

100 juubeliaasta puhul  korraldataval rahvusvahelisel laste ja noorte teatrifestival 

„Kuldvõtmekesed“. 

Festivalil osalemise kulud on koos transpordi, ööbimise , toidu ja viisadega 4000€. 

Näiteringi poolt on tulnud ettepanek taotleda raha Hooandjalt , Kultuurkapitalilt  ja vallalt. 

Kaaluti ka sponsorite leidmist. 

Kultuurkapitalile taotluse esitamiseks on vaja kooli esindajat. 

OTSUSTATI: 

6.2.1 Õpilasesinduse president K. Meus teeb ettepaneku õpetaja Mart Kimmelile olla 

koolipoolne projekti esitaja Kultuurkapitalile. 

6.2.2 Hooandjale taotluse esitamisega tegeleb näitering  ja valla poole pöörduvad hoolekogu 

esimees P. Tomson ja  protokollija  K. Meus. 

 

6.3 Hoolekogu liige K. Palusoo esitas küsimuse kooli rõivistu kohta. 

Praegu on 1.-2. klassi õpilaste riided 2.korruse koridoris. Sügisest on plaan teha kõigile 

õpilastele rõivistu keldrikorrusele. Selle jaoks on olemas ka vastavad  jalanõude kappidega  

riidenagid. 

Nagisid on juurde vaja ka liikumistundide rõivistusse. 

 

6.4 Eesti Vabariik 100 tähistamine. 

Kool on tulnud mõttele korraldada selleks puhuks näitus vanadest asjadest. Selleks on vajalik 

leida sobivad ruumid ,et tagada asjade turvalisus. 

 

6.5 Alates 01.01.2018 on riigi poolt arvestusliku koolilõuna maksumus ühe õpilase kohta 1€ 

päev. 

Arutelu käigus jõuti arvamusele, et koolilõuna menüüd vajavad üle vaatamist ja 

kaasajastamist. 

Viimasel ajal on tulnud ette juhtumeid,et kartuleid jääb puudu, ütles 9. klassi kohta 

õpilasesinduse esindaja. 



OTSUSTATI: 

6.5.1 Kooli / lasteaia menüü koos portsjoni suurustega panna tutvumiseks kooli kodulehele. 

 

6.6 Protokollija K.Meus tegi ettepaneku saata hoolekogu koosoleku protokoll läbi E-kooli 

keskkonna kõikidele lapsevanematele. See tagaks info jõudmise kõikide koolilaste 

vanematele. 

 

6.7. Õnnetriinude hoolekogu esindaja R. Joosep edastas lapsevanemate soovi, et ka lasteaia 

kõige väiksemad saaksid käia koos teiste lastega teatris. 

Kuna enamus lasteteatreid käib Kambja lasteaias,siis siiani oli probleemiks transport. Kuna 

see probleem on hetkel lahendatud ja on olemas suurem buss, siis saavad ka Õnnetriinude 

lapsed edaspidi teatrietendusi vaatamas käia. 

 

 

 

 

 

Koosoleku läbiviija:                                                                                   Koosoleku protokollija: 

Paula Tomson                                                                                             Kaidi Meus 

 

 

 


