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Asutus: Kuuste kool 

Toimumise kuupäev: 16.04.2019 

Toimumise kellaaeg:  17.30.-19.30 

Koosoleku läbiviija:  Paula Tomson 

Protokollija: Kaidi Meus 
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Kutsutud: direktor Lenne Ojamets 
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Päevakord: 

1. Lasteaia lühema lahtiolekuaja prooviperiood 

2. Talgupäeva arutelu. 

3.Kohal algatatud küsimused 

1. Lasteaia lühema lahtiolekuaja prooviperiood 

L. Ojamets andis ülevaate lasteaia lühema lahtioleku testperioodist. Selle aja jooksul jõuti 

kõigile lastele enne sulgemist järele. Lasteaed võiks edaspidi jääda avatuks  kuni 18.30. 

Hääletus: Kas jätta lasteaed ka edaspidi avatuks 18.30ni ning teha vallale sellekohane 

taotlus? 

Avalikult hääletusel oli poolt kõik hoolekogu liikmed. 

OTSUSTATI: Teha vallale ettepanek kinnitada uueks lasteaia lahtiolekuajaks 7.00 - 18.30. 

2. Talgupäeva arutelu 

Kuna sügisel said lehed õpilaste abiga riisutud, siis sellel aastal väga riisuda ei ole vaja. 

Kevadine talgupäev võiks muutuda kogukondlikuks traditsiooniks, seega võiks kevadel kooli 

ja pargi heaks midagi ära teha. Algselt oli plaan rajada parki välijõusaal, kuid selle rajamine 

eeldab muinsuskaitse ja keskkonnaameti poolt kinnitatud projekti ning  suuremaid rahalisi 

vahendeid. Kool tegeleb selleks projekti kirjutamisega. 

Inga Kurgjärv tegi ettepaneku korrastada praegu pargis olemasolevaid spordivahendeid. 



Üle värvida tahaks metallist ronimispuud ja korrastamist vajaks ka kaugushüppekast. 

Kaugushüppekasti oleks vaja uut liiva, alusriiet ja uut hoovõturada, selles osas teevad 

hoolekogu liikmed ettepanekud 30.aprilliks. 

 

3. Kohal algatatud küsimused 

3.1  Pikapäevarühmas käimine 

Hetkel on koolil probleem lastega, kes on pikapäevarühma nimekirjas, kuid ei käi seal. 

Lapsed veedavad iseseisvalt aega koolis, pargis ja küla vahel. Probleemide ilmnemisel 

süüdistatakse kooli. Samas on kooli juures ka lapsed, kes ei ole pikapäevarühmas ja ei lähe ka 

koju. 

LEPITI KOKKU: 

3.1.1 Kooli kodukorda panna punkt, et lapsed, kes ootavad koolibussi, peavad olema 

pikapäevarühmas. Peale tundide lõppu pikapäevarühmas mitte olevate laste eest kool ei 

vastuta! 

3.1.2 Lapsed, kes ei oota bussi ja ei ole pikapäevarühmas, lähevad ära koju. 

3.1.3 Pikapäevarühmast puudumisest teavitab vanem klassijuhatajat nagu tavalisest 

puudumisest. 

3.1.4 Oodet saavad ainult pikapäevarühmas olevad lapsed või lapsed, kellel tunnid veel 

käivad. 

 

3.2 Kooli renoveerimine 

Juunis 2019 algab Kuuste kooli renoveerimise esimene etapp. Selle käigus kaevatakse ja 

soojustatakse vundament ja kaasajastatakse keldrikorrus. Ka köök läheb remonti ja lasteaia 

lastele ostetakse söök sisse. Koolilastele organiseeritakse vastavalt vajadusele projektiõpe 

või ka e-õpe. 

Aiatööpäevad toimuvad sellel aastal mai lõpus/juuni alguses või jäetakse vastavalt 

ehitustöödele üldse ära, et tagada õpilaste ohutus. 

Seoses mürarohkete renoveerimistöödega teavitatakse lasteaialaste vanemaid sellest ja 

võimalusel võivad vanemad lapsed selleks ajaks koju jätta. 

Esimese etapi renoveerimine peaks lõppema 1.septembriks 2019. 

Teine etapp, mis hõlmab peamiselt sisetöid algab 2020.aasta juunis. 

 

3.3 Lasteaia kodukord 

Lasteaia kodukorras on olemas punktid haigete laste kohale toomisest, laste hommikusest 

kohale toomisest ja ka laste riietusest. Paraku paljud vanemaid neid ei täida. 

LEPITI KOKKU: 



3.3.1 Alates 01.09.2019 tutvustatakse lapsevanematele lasteaia kodukorda ja võetakse 

tutvumise kohta lapsevanema allkiri. 

3.4. Hommikune söök koolilastele. 

Kuna hetkel käib koolis hommikust söömas 2 last, siis pakutakse neile edaspidi lasteaia 

hommikusööki. 

3.5 Huviringid 

Lapsevanemad on kurtnud huviringide vähesuse üle. Tegelikult on mitmed huviringid hetkel 

tunniplaanis ja seetõttu on pärastlõunaseid huviringe vähem. 

Sügisest on plaan teha juurde järgmisi huviringe: näitering algklassidele, rahvatants 

algklassidele, lauamänguring, kunstiring, mingi tantsu- või liikumisring. 

Kuna koolil ei ole eelarves nii palju raha, kui ringide korraldamiseks olla võiks, kaalutakse ka 

lastevanemate omaosalust. Direktor ja valla haridusnõunik uurivad võimalusi, kas 

lapsevanemad saavad ringide eest tasuda koolile ja kool saaks maksta ringijuhendajale. 

Huviringideks on olemas ka riigieelarvest eraldatud raha, mida jagatakse Kambja 

Vallavolikogu määruse „Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord“ alusel.  

3.6. Kas kool on mõelnud üle minna E-koolilt  Stuudiumile? 

Kool on sellest mõelnud, kuid selle aasta eelarves ei ole koolil selleks raha planeeritud, 

otsustada saab järgmise aasta kohta.  

Lasteaias võetakse sügisest pärast testperioodi kasutusele ELIIS keskkond. 

 

 

 

 

Koosoleku läbiviija:                                                                                   Koosoleku protokollija: 
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https://www.riigiteataja.ee/akt/422122018006?leiaKehtiv

