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Asutus: Kuuste kool 

Toimumise kuupäev: 24.03.2022 

Toimumise kellaaeg:  17.00.-19.00 

Koosoleku läbiviija:  Paula Tomson 

Protokollija: Kaidi Meus 
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Kivilaan, Maia Uibo, asendusliige Martin Polikarpus 

Puudusid: William Kink 

Kutsutud: õppealajuhataja Ene Rooma, direktor Lenne Ojamets 

 

Päevakord: 

1. Uute liikmetega tutvumine 

2. Lasteaia töökorralduse arutelu 

3. Kohal algatatud küsimused 

 

1. Uute liikmetega tutvumine 

Hoolekogus vahetusid lasteaiarühmade esindajad, lisandus üks kooli lastevanemate esindaja. 

Kui olukord võimaldab, toimub 2022. a sügisel lastevanemate koosolek, kus valitakse uus 

hoolekogu. 

2. Lasteaia töökorralduse arutelu 

Direktor teeb ülevaate arutelust lasteaia õpetajatega. Arutati Nublude ja Õnnetriinude 

liitrühmadeks muutmist, kuid õpetajad tõid välja, et väikestel on Nublude rühma järsust 

trepist keeruline liikuda. Õnnetriinude õpetajad on nõus rühma suurendamisega 16 lapseni. 

Nublude rühma piirarvu ei tõsteta. Praegu on rühmas 17 last, järgmisel aastal on lapsi 21. 

Tuuakse välja, et ARNO süsteem ei luba järjekorda panna last, kes pole soovitud õppeaasta 

alguseks 2-aastane. Haridusnõunik Maia Uibo uurib, kuidas see süsteem töötab. 

OTSUSTATI: Kinnitada 2022/2023 õppeaastaks sõimerühma Õnnetriinud maksimaalseks 

lubatud laste arvuks 16. Hääletas 12, poolt 11, erapooletuid 1. 



3.Kohal algatatud küsimused 

3.1 Nublude rühma olukord 

Lastevanemate hulgas on suur rahulolematus, kuna rühma lapsed ei käi väljasõitudel ja 

viibivad vähe õues, õhtuti üldse mitte. Väljasõitudel mitte käimist põhjendas direktor COVID-

19 piirangute ja õpetajate riskirühma kuulumisega. Mänguväljakult väljas käime on 

raskendatud, kuna mõned lapsed ei allu õpetaja korraldustele. 

Rühmas toimuvast tuleb vähe tagasisidet, Eliisis ei näe päevakirjeldusi ja nädalaplaane. 

Vaadatakse üle, kas need on kogemata jäänud lastevanematele avalikustamata. 

Lastevanemate arvates on õpetajad läbipõlemise äärel ja neile võiks võimaldada 

psühholoogilist tuge olukorraga toimetulekuks. 

Kool võtab tööle veel ühe õpetaja abi, et rühma toimimist toetada. 

 

3.2 Kooli hommikusöögi ja pikapäevasöögi maksumus 

Praegu maksavad vanemad nii kooli hommikusöögi kui pikapäevasöögi eest 40 senti. 

Direktor teeb ettepaneku toiduainete hinnatõusu tõttu tõsta hinnad 50 sendini. Lasteaia 

söögiraha ei ole praegu vaja tõsta. 

 

OTSUSTATI: Kinnitada alates 1. aprillist 2022 kooli hommikusöögi maksumuseks 0,50 eurot 

ja pikapäevasöögi maksumuseks 0,50 eurot. Hääletas 11, poolt 11. 

 

3.3 Koolibuss ei ole mõeldud lasteaia lastele 

Koolibuss veab ainult õpilasi, sest lasteaia laste vedamiseks puudub bussijuhil luba. 

Lasteaialaps ei saa saatjata sõita, lasteaed ega bussijuht ei saa lapse eest vastutada ning 

vanemad õed-vennad ka mitte. Sügisel saab bussijuhiga kokku leppida 1. klassi õpilaste 

harjutamise. 

 

3.4 Kooli kodukorra muutmine 

Direktor teeb ettepaneku muuta kooli kodukorda ja lisada sinna punkt, mis kohustab 

lapsevanemat puudumisest ette teavitama. Praegu on probleem, et mõned lapsed kutsuvad 

keset koolipäeva vanema järele või lähevad ära, kuid õpetajad ei tea sellest. Lisatakse ka 

punkt, et lapsed, kes on pikapäevarühma kirja pandud, peavad seal ka viibima, kui 

lapsevanem ei ole teatanud teisiti. Järgmiseks koosolekuks on õpetajad teinud oma 

ettepanekud ning siis arutame kõiki võimalikke muudatusi. 

 

3.5 Huviringid 

Lasteaia lapsevanemad sooviksid kohapeal toimuvaid huviringe. Direktorile pakuti inglise 

keele ringi, kuid läbiviijad ei ole rohkem ühendust võtnud, direktor proovib ise ühendust 

võtta. Huviringide arutelu jätkub järgmisel koosolekul. 

 

Koosoleku läbiviija:  Koosoleku protokollija: 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

Paula Tomson Kaidi Meus 


