
Hoolekogu koosoleku protokoll 2022/2 

 

Asutus: Kuuste kool 

Toimumise kuupäev: 21.04.2022 

Toimumise kellaaeg:  17.00 – 18.45 

Koosoleku läbiviija:  Paula Tomson 

Protokollija: Kaidi Meus 

Osalesid: hoolekogu liikmed Terje Kink, Õnne Ärmann, Karita Palusoo, Sille Kivimaa, Kersti 

Leopard, Paula Tomson, Kaidi Meus, Andres Voore, Riina Kivilaan, asendusliige Martin 

Polikarpus 

Puudusid: Inga Kurgjärv, Maia Uibo, Ly Tamme, William Kink 

Kutsutud: õppealajuhataja Ene Rooma, direktor Lenne Ojamets 

 

Päevakord: 

1. Kooli kodukorra muutmine 

2. Lasteaia toiduraha tõstmine 

3. Huviringid 

4. Kohal algatatud küsimused 

 

1. Kooli kodukorra muutmine 

On tekkinud vajadus teha mõned muudatused kooli kodukorda. 

Direktor L. Ojamets andis plaanitud muudatustest ülevaate. Muudatused on hetkel veel 

vormistamata. Kooli õpetajad vaatavad need veel üle ja siis edastatakse muudetud kodukord 

tutvumiseks hoolekogule. 

Hoolekogu teeb kodukorraga tutvumiseks elektroonilise koosoleku. 

2. Lasteaia toiduraha tõstmine 

Üleüldise hinnatõusu valguses on tekkinud vajadus tõsta sügisest lasteaia toiduraha 0,20 senti. 

Viimati tõsteti toiduraha 2020.aastal. 

Osalustasu hetkel tõsta ei ole plaanis ja selle otsustab vallavalitsus. 

P.Tomson uurib, kas vald maksab toetust lasteaia toiduraha katmiseks ja millistel tingimustel, 

et see info edastada koos toiduraha tõstmise otsusega lastevanematele. 



OTSUSTATI: Tõsta alates 01.09.2022 lasteaia ühe päeva toidurahaks 1,90 €. Hääletas 9, 

poolt 9, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud. 

3. Huviringid 

Lasteaias käivad osad lapsed robootika ringis, kuid sinna ei võeta kõiki lapsi. Õpetaja hindab 

laste käitumist ja võtab sinna tublimaid. 

Lastevanematel puudub info, millised on kriteeriumid ringi pääsemiseks ja soovivad selleks 

rohkem tagasisidet huviringi juhendajalt. 

Juhendaja võiks info edastada rühma õpetajatele, kes omakorda saavad selle edasi anda 

vanematele. 

Robootika ringi suurema koormusega teha ei saa. 

Hetkel on koolis mõned ringitunnid (vene-ja inglise keel), jalgpall, jooga. 

Uusi huviringe väga plaanitud ei ole. Lasteaias on lapsed väga erineva vanusega, ei saa ühte 

ringi kokku panna 3 ja 6 aastaseid. 

Lisaks on õpetajad väga erineva koormusega ja nende päeva enam ringid ei mahu. 

Üks lahendus võiks olla see, et tehakse üleskutse lapsevanematele. 

4. Kohal algatatud küsimused 

4.1 Logopeedi ja sotsiaalpedagoogi tööst  

Lapsed käivad sotsiaalpedagoogi ja logopeedi juures, kuid vanematel puudub info, miks nad 

seal käivad. Samuti soovivad vanemad rohkem tagasisidet logopeedi ja sotsiaalpedagoogi 

juures käivate laste kohta. 

L. Ojamets: Kuna lastele meeldib seal väga käia, siis võtavad tugispetsialistid lapsi vahest ka 

niisama mängima. 

4.2 Lasteaia vanemad ootavad rohkem tagasisidet lapse päeva kohta. 

Info edastatakse õpetajatele. 

4.3 Nublude rühma töökorraldus 

Üks Nublude õpetaja on töövõimetuslehel ja niipea tööle ei naase. Kuidas olukord 

lahendatakse? 

L. Ojamets: Puudu oleva õpetaja asemele otsitakse asendajat. Hetkel kandidaate ei ole. 

Küll on olemas kaks kandidaati Nublude rühma loodava teise õpetaja abi kohale. Üks 

soovijatest on käinud ka proovipäeval. 

Uut töötajat rakendatakse vajadusel ka teistes lasteaia rühmades või kooli poolel 



 

4.4. Õnnetriinude lapsed 2022/2023 õppeaastal 

Õnnetriinude rühmast lähevad 11.last sügisest Nubludesse. Kas nad ei saaks jätkata praeguste 

õpetajatega? 

L. Ojamets: Kahjuks mitte, siis peaks rühm jätkama liitrühmana. Õpetajas liituvad rühmaga 

järgmisel aastal koos mahajäävate lastega. 

4.5. Liikluskorraldus  

Stuudiumisse saadeti vanematele kiri, kus tuletati meelde, et kooli territooriumile enam 

autoga sõita ei tohi. Kas olukord on muutunud peale seda paremaks? 

L. Ojamets: Jah, on küll! 

Arutati võimallust muuta kooli ümbrus õuealaks või paigaldada  Kooli teele lamavad 

politseinikud. P. Tomson lubas vallaga sellel teemal suhelda. 

4.6. Lasteaia mänguväljak  

Lasteaia mänguplats läheb renoveerimisele. Millised on muudatused? 

L. Ojamets: Mänguala läheb natuke suuremaks, kaotatakse ära suur liivaala. Sõim saab 

suurematest eraldatud ja vahetatakse välja aegunud atraktsioonid. 

Koristatakse ära ka staadionil asuvad vanad rauast atraktsioonid. Parki tehakse väike 

seiklusrada. 

 

 

Koosoleku läbiviija:  Koosoleku protokollija: 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

Paula Tomson Kaidi Meus 


