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Asutus: Kuuste kool 

Toimumise kuupäev: 14.11.2019 

Toimumise kellaaeg:  17.30.-19.30 

Koosoleku läbiviija:  Paula Tomson 

Protokollija: Kaidi Meus 

Osalesid: Kaire Palusoo, Kaidi Meus, Paula Tomson,  Andres Voore, Maia Uibo, 

Õnne Ärmann, Inga Kurgjärv, Karita Palusoo 

Puudusid: Egle Mäe, Ly Tamme,  

Kutsutud: direktor Lenne Ojamets, õppealajuhataja Ene Rooma, Kuuste Kodutütarde rühma 

juht Kristel Altsaar 

 

Päevakord: 

1. Hoolekogu aastaplaani arutelu 

2. Kodutütarde tegevuse tutvustamine 

3. Ülevaade eelmisest õppeaastast ja  käesoleva õppeaasta eesmärgid ja tegevused 

4. Taimse teisipäeva idee tutvustus 

5. Kohal algatatud küsimused 

 

1. Hoolekogu aastaplaani arutelu 

Hoolekogu peaks kokku saama 1 kord kvartalis. Kui suuremaid probleeme pole, siis saab 

dokumentidega tutvumiseks ja vajadusel kinnitamiseks teha ka elektroonilise koosoleku. 

Järgmine kokkusaamine lepitakse kokku jooksvalt. 

 

2. Kodutütarde tegevuse tutvustamine 

Kuuste Kodutütarde rühmajuht Kristel Altsaar tegi lühitutvustuse Kodutütarde tegevusest ja 

Kuuste rühma hetkeseisust. 

Kodutütred on vabatahtlik organisatsioon ja selle osalemine on kõigile tasuta. Kodutütreks on 

7 kuni 18-aastased tütarlapsed. 

Tartus korraldatakse väga palju üritusi, maakonda need kahjuks ei jõua. 



Kodutütred korraldavad laagreid, matku ja teevad koondusi! Kodutütarde järgukava toetab 

kooli õppekava, kodutütardel on olemas oma Facebooki leht, kuid info jagamiseks oleks 

vajalik koolipoolne abi. 

E-koolis saaks infot jagada Kaido Mark, kooli kodulehel ja Facebooki lehel Inga Kurgjärv. 

25.novembril toimub lastevanemate üldkoosolek, kus võiks samuti infot organisatsiooni kohta 

jagada. 

Kuna noortekeskus on väga kehvas seisus (külm ja ruumi on vähe), siis kas oleks võimalik 

koondusi ja laagreid korraldada kooli ruumides? 

Põhimõtteliselt ollakse nõus, probleem võib tekkida uste lukustamisega. 

Maia Uibo  andis teada, et jaanuarist korraldab noorsootööd Kuustes teine asutus ja siis peaks 

paranema ka noortekeskuse olukord.  

Laagri korraldamisega Kuuste koolis on kool nõus, kasutada ei saa kööki. Kui selleks ajaks on 

valmis kodundusklass, siis saaks seda kasutada. 

 

3. Ülevaade eelmisest õppeaastast ja  käesoleva õppeaasta eesmärgid ja tegevused 

Ene Rooma andis ülevaate 2019/19 õppeaastast ja tutvustas käesoleva õppeaasta eesmärke ja 

tegevusi. (Lisa 1) 

Remonditud on kooli keldrikorrus. Järgmisel aastal hakatakse tegema sisetöid. 

Kool peab ruumid vabastama 1. juuniks. 

Seoses sellega vormistatakse 8. detsembril toimuv advendiüritus koolipäevana. Lastele 

korraldatakse nt. mõni õpituba. 

Kooliaasta lõpp tuuakse 9. juuni asemel 4.juunile. 

9. klassi lõpueksamid toimuvad Kambja koolis. Ka lõpupeo saab seal pidada, kui vanemad ja 

õpilased ei otsusta teisiti ja ei korralda pidu nt. kooli pargis. 

 

4.Taimse teisipäeva idee tutvustus 

Direktor Lenne Ojamets tutvustas „taimse teisipäeva“ ideed, mis on ajendatud sellest, et alla 

50 protsendi lastest söövad igapäevaselt puu- ja juurvilju. 

Hoolekogu tegi ettepaneku esialgu katsetada mõne toidupäeva raames. 

Kaasata võiks õpilasesinduse. 



Taimset toitu võiks proovida valmistada ka kodunduse tundides. 

 

5.Kohal algatatud küsimused 

5.1. Hommikusöök kooli õpilastele 

Eelmisel õppeaastal oli hommikusööjaid 2 õpilast ja neile pakuti lasteaiaga sama 

hommikusööki. 

Sellel aastal on õpilasi rohkem ja kokk keedab neile hommikuti putru. Paljud lapsed on 

hommikusöögist loobunud, kuna ei soovi igal hommikul putru süüa. 

Ettepanek: Tõsta hommikusöögi maksumus 40 eurosendile ja pakkuda koolilastele lasteaiaga 

sama hommikusööki. 

Avalikult hääletusel võeti otsus vastu 8 poolt häälega, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud. 

Otsustati: Alates 01.12.2019 on kooli hommikusöögi maksumus 0,40 € (40 eurosenti) ja 

kool saab lasteaiaga sama hommikusöögi. 

 

5.2 Lasteaia toiduraha tõstmine 

Ettepanek: Üldise hinnatõusu valguses tõsta lasteaia toidupäeva maksumus 1.70 € peale. 

Lasteaia kohatasu ei ole seotud alampalgaga ja see uuest aastast ei tohiks tõusta. 

Vallast on võimalik taotleda toimetuleku toetust! 

Avalikult hääletusel võeti otsus vastu 8.poolt häälega, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud. 

Otsustati: Alates 01.01.2020 on lasteaia päevane toiduraha 1.70 € (üks euro ja 

seitsekümmend senti). 

 

5.3 Valgustus 

Tõstatati probleem, et koolimaja ees ja lasteaia mänguväljakul on õhtuti väga pime. 

Direktor lubas probleemiga tegeleda. 

 

5.4 Lasteaia infosüsteem Eliis 

Lasteaed on liitunud elektroonilise keskkonnaga Eliis, kus lapsevanemad saavad igapäevaselt 

infot lapse päevase tegevuse kohta. Keskkonnas on võimalik näha tagasisidet lapse kohta, 

teatada puudumisest ja saata sõnumeid ja teateid. 



Eliisiga on enamik lapsevanemaid liitunud, kuid õpetajad soovivad, et sealset infot jälgitaks 

rohkem. Lasteaias on Eliis nagu koolis E-kool, kus kogu info liigub. On ka Eliisi äpp, mille 

saab alla laadida, samuti saab kogu info ka e-postile tellida. Selleks peaksid lapsevanemad 

vaatama üle Eliisist "minu seaded" alt, kas on seadistused on sobivad, et kogu info e-postiga 

liiguks. Hoolekogu kutsub kõiki lasteaia vanemaid Eliisiga liituma ja seda aktiivselt 

kasutama. 

 

5.5 Lasteaia mänguväljak 

Õnnetriinude rühma vanemate esindaja Karita Palusoo tõstatas probleemi mänguväljaku 

ohtlikkusest kõige väiksematele lastele. 

Kas oleks võimalik mänguväljakut laiendada? 

Hetkel vastab mänguväljaku suurus  laste arvule lasteaias. 

Maja kõrvale ei ole võimalik mänguväljakut laiendada, kui siis võib-olla allapoole. Kuid ka 

siis jäävad sinna ette õunapuud. 

Välja vahetatakse lasteaia liumägi ja direktori sõnul tahetakse vähendada liivaala , et sinna 

tekitada murusosa. 

Mänguväljaku ruumipuudus on hoolekogus jutuks ka enne olnud.  

K. Palusoo: Alates eelmisest aastast kasutavad lasteaia õpetajad pargiala, jalgpalliväljakut ja 

teevad jalutuskäike, et oleks mänguväljakul rohkem turvalisemat liikumisruumi ja korraga 

vähem lapsi. Samuti sai mänguväljakul vahetatud kiigud ära, et suuremad lapsed saaksid 

julgemalt all osas kiikuda. Väiksemate kiigud toodi ettepoole, sest väiksed ise sinna ei saa ja 

nende kiikumine on teistele ohutum. 

 

 

 

 

 

Koosoleku läbiviija: Protokollija: 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

Paula Tomson Kaidi Meus 



HOOLEKOGULE KUUSTE 
KOOLIST
14. november 2019



Selle õppeaasta eesmärgid 
lasteaias
• Laps õpib tundma ümbritsevat maailma erinevate meelte abil.
• Laps tunneb rõõmu looduses liikumisest ja loovast 

eneseväljendusest.
• Laps väärtustab keskkonnahoidlikku mõtteviisi.
• Laps tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu.

Õppeaasta läbiv teema: „LOODUSE ILU LOOB ÕPPIMISE 
HIMU“.



koolis

• Kuuste Kooli õpilased ja lapsed toetavad oma tegevustes üksteist.

• Kuuste Kooli õpetajad, õpilased ja lapsed on teadlikud 
inimõigustest (tervis, turvalisus, tolerantsus, haridus).

• Kõik õpetajad kasutavad oskuslikult digivahendeid ja –keskkondi 
ning õpetavad nende abil lapsi.



Lasteaed ja kool

Sellel õppeaastal 

• Praegu on koolis 66 õpilast ja 7 
klassikomplekti.

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

• Õpetajaid 12

• Logopeed eripedagoog

• Sotsiaalpedagoog

• Abiõpetaja

Sellel õppeaastal

• Praegu on lasteaias 33 last ja 3 
rühma

• Õnnetriinudes on 9 last kuni 3 
aastased

• Nubludes 14 last 3 – 5 aastased

• Päiksekestes 10 last, kes kõik ei 
ole koolieelikud

• Logopeed



Huviringid

Lasteaed
• Robootika 
• Minu tantsukool
• Jalgpall
• Ettevalmistus võimlemispeoks II 

poolaasta

Kool
• Huviringe 18 (jalgpall, 

muusikaring, mudilaskoor, 
lastekoor, arvutiõpetus 4.- 5. kl, 
robootika ja programmeerimine 3. 
kl, spordiring 7. kl, näitering, 
ettlusring algklassidele, inglise keel 
2. kl, vene keel 5. kl, 
suhtlemisõpetus 1. kl liiklusring 3. 
kl, KIVA 1. ja 4. kl, ettevõtlusõpetus 
IX kl, kunstiringid  ja ratsutamine I 
kl) 

• Minu tantsukool 



Lasteaia töökorraldus

Kolmel päeval nädalas on õpetajatel kattuv tööaeg ja 
siis on hommikupoolikuti rühmas 3 täiskasvanut, kes 

kõik tegelevad aktiivselt lastega.



KOOLITUSED
Digikiirendi koolitus lasteaia ja kooliõpetajatele

Lasteaia õpetajate abid lastehoiu koolitus



REMONT
• Keldrikorrus on renoveeritud                                                        

• Õpilastel on olemas nüüd pesemisvõimalus
• Õppeköök ootab mööblit   

TÄNAN!


	Kuuste-kooli-hoolekogu-protokoll-15.11.2019
	Lisa 1 Ülevaade koolist

