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Hoolekogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 18.30 

Hoolekogu koosoleku toimumise lõpu kellaeg: 20.25 

Hoolekogu koosoleku juhataja nimi: Krestina Valdma 

Hoolekogu koosoleku protokollija nimi: Egle Tänav 

 

Ardu Kooli hoolekogu koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu 

liikmete nimed ning koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetustega 

 

Hoolekogu liikmete nimed (koos märkega osalemise või puudumise kohta):  

Ees- ja perekonnanimi Märge osalemise või puudumise kohta 

Krestina Valdma kohal 

Rein Hordo kohal 

Egle Tänav kohal 

Pille Piirsalu puudu 

Ants Salura puudu 

Jaanika Naan kohal 

Rando Ülejõe puudu 

Maarja Udde kohal  

Ruttar Roht kohal 

Miria Sagaja puudu 

 

Koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetusega:  

Ees- ja perekonnanimi Ametinimetus Märge osalemise või puudumise 

kohta 

Ülle Pässa  Ardu Kooli direktor kohal                           PGS § 73 lg 10 

 

Kinnitatud päevakord 
Hoolekogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

1. 2018.a eelarvega tutvumine. 

2. Hoolekogu esimehe poole pöördunud lastevanemate prbleemide/küsimuste arutamine. 
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1. 2018.a. eelarvega tutvumine 

Kooli direktor Ülle Pässa tutvustas hoolekogu liikmetele Ardu Kooli eelarvet. 

Hoolekogu liikmed on tutvunud eelarvega.  

 

2. Kohapeal algatatud teemad 

2.1. Turvalisus 

 Kui palju täiskasvanuid sõidab kaasa Jurmalasse? 

Vastas kooli direktor: Iga 10 õpilase kohta 1 täiskasvanud. 

 Kes vaatab/vastutab, et koolibussis kõik õpilased kinnitaksid turvavööd? 

Lastelt tagasiside on, et bussis turvavöösid ei kasutata ning õpilased jooksevad 

sõidu ajal ringi. 

Kooli direktor: Uurime olukorda koolibussis, räägime lastega bussis käitumise 

ja turvalisuse kohta, palume ka lastevanematel lastega rääkida, saadame 

bussijuhile teavituse. 

2.2. Logopeed 

 Kas logopeedi tööle on näha tulemusi? 

Vastas kooli direktor: Logopeed teeb õppenõukogus (22.03.2018) kokkuvõtte. 

Hoolekogu liikmetel paluda lastevanematel alati probleemi korral pöörduda 

kooli logopeedi või direktori poole. 

Kooli direktor tegi hoolekogu esimehele ettepanku tulla õppenõukogu 

koosolekule logopeedi kokkuvõtet kuulama. 

2.3. Ringide tööst 

 Kas ringides osavõtt on kohustuslik? 

Kooli direktor: Ringidest osavõtt ei ole kohustuslik. Huviring on lapsele 

huvipõhine ja vabatahtlik. 

 Mis on raamatukogutunni mõte, kas see tund peab olema lastel? Lapsed 

pidavat tunnis olema telefonides. 

Kooli direktor: Raamatukogutunni idee on tutvuda raamatutega, meeldiks kui 

lapsed loeksid raamatuid. Uurib tunni sisusid ja räägib õpetajaga. 

 2.4. Õpetajate reisimisest 

 Miks lapsevanemaid ei teavitatud varem sellest, et õpetajad on puhkusel ja 

reisivad õppetöö ajal ja trimestri lõpus? Miks ei antud lastele näiteks võimalust 

trimestri hinde väljapanekuks pikendust? 

Kooli direktor: Sellega oli meil tõesti probleeme, edaspidi püüame vältida 

õpetajate puhkust õppetöö ajal. Õpetajate tunnid olid asendatud. Edaspidi, kui 

õpetaja puudub pikemalt, siis antakse lapsevanematele varem sellest teada 

ning trimestri lõpus leitakse kokkulepe, et vajadusel pannakse õpilasele hinne 

välja hiljem. 

 2.5. Kooli puhtusest 

 Algklasside poisid pissivad põrandale, mistõttu WC haiseb.  

Kooli direktor: See on probleem, ka koristaja on häiritud „ojadest“ WC 

põrandal. Räägime poistega, palume ka kodus lastevanematel poistega sel 

teemal vestelda.  

R.Hordo: Paneme WCsse pissuaari. 

 2.6. Riidehoid 

 Garderoobides loobitakse riideid kõrval garderoobidesse või prügikastidesse. 

Vastab direktor: Kindlasti taas räägime sellest lastega. Kui vajadust minna 

kõrval olevasse garderoobi ja uks on lukus, siis laps pöördugu kantseleisse, 

sekretäril on kõikide garderoobide võtmed.  
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 2.7. Tundide külastus 

 Kui lapsevanemal on soov külastatada tundi, siis kas tal on selleks õigus? 

Vastab direktor: Kindlasti võib lapsevanem tulla kooli ja külastada tunde, kuid 

palume eelnevalt see kokkuleppida direktori juures. 

2.8. 03.mail 2018 toimub Ardu Koolis kogukonnapäev 

Terve päev on avatud kool, lapsevanemad saavad külastada tunde ja ka 

ringitunde. Lisaks on plaanis teha töötubasid. Täpsem info tuleb. Kui on 

kellelgi mingi huvitav idee, milliseid töötubasid lastele teha, siis palun sellest 

direktorile teada anda. 

 

  


