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Läbirääkimised päevakorra asjus.  

Hille Uustamm: Teen ettepaneku muuta päevakorrapunktide järjekorda.  

Otsustati kinnitada järgmine päevakord  

1. Hoolekogu moodustamise kord 

2. Lastevanemate üldkoosoleku kokkukutsumine 

3. Informatiivsed küsimused 

4. Katrin Uutsalu enesetutvustus  

1. Hoolekogu moodustamise kord 

Ettekande tegi Margo Sai, kes andis ülevaate haridus- ja teadusministri määrusest 
„Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord“. Ta toonitas, et määrusest peavad 
kõik ühtmoodi aru saama. Vajalik on teha eeltööd hoolekogusse sobivate 
kandidaatide leidmisel.  

Marge Pähkel: Teen ettepaneku kutsuda lastevanemaid avalikult kandideerima. 

2. Lastevanemate üldkoosoleku kokkukutsumine 

Arutelu käigus leiti, et lastevanemate üldkoosolekuks on sobiv aeg vahemikus 18. – 
22. mai. Peeti nõu üldkoosoleku pikkuse ja sisu üle. Leiti, et lähiajal tuleb 
sellekohane info, koos üleskutsega kandidaatide leidmiseks kahele vabanevale 
hoolekoguliikme kohale, panna üles kõigisse kooliga seotud infokanalitesse. Vajalik 
on klassijuhatajate teavitustöö.    

Otsustati (1. ja 2. päevakorrapunkti alusel): Katrin Uutsalu edastab vajaliku info, 
mis on seotud lastevanemate üldkoosoleku kokkukutsumise ja uute kandidaatide 
üleseadmisega hoolekokku. Üldkoosolek algab umbes pooletunnise õpilaste 
kevadkontserdiga. 



3. Informatiivsed küsimused 

Katrin Uutsalu: Kuidas suhtuda (kooli) vestisse? 

Merike Mäemets: 1. klassi õpilane võiks saada jätkuvalt vesti (vallalt) kingitusena. 
Koolil peaks olema komplekt (erinevas suures) veste, mida õpilased saaksid 
laenutada, kui nad esindavad kooli olümpiaadil vms võistlusel. 

Marge Pähkel: Toetan eelkõneleja seisukohta.  

Kartin Uutsalu: Terviseameti esile toodud puudused on osaliselt likvideeritud. 
Probleeme tekitavad tehnoloogiaklass, korruse ja trepi vaheliste uste turvalisus, 
õpilastele vahetundides tegevuse leidmine. Püüame tegutseda nii nagu meile mõistlik 
ja lastele kasulik. Liitutud on erinevate projektidega (digiprojekt). 

Arutelu toimus kooli kodukorra rikkumise (suitsetamine, vahetusjalatsid) ja 
liiklusohutuse teemal. Samuti käsitleti uue lipuplatsi rajamise võimalusi. 

Raul Peetson: Tuleme vana ettepaneku juurde tagasi – sulgeda liiklus Kooli tänaval. 
Sellekohase kirja esitab kool Halinga vallavalitsusele. Rajada tuleb korralik ja 
eeskujulik lipuplats. Selle jaoks saaks toetust küsida kooli vilistlastelt. Lipuplatsi 
rajamine kirjutada kooli arengukavasse 

Margo Sai: Missuguseid kaadri- ja struktuurimuutusi on juba toimunud ja 
missugused seisavad ees? 

Katrin Uutsalu annab ülevaate. 

Otsustati: Kool teeb Halinga vallavalitusele ettepaneku sulgeda osaliselt liiklus 
Kooli tänaval. Kool teeb ettepaneku Halinga vallavalitusele ja Maanteeametile 
märgistada, tähistada ja valgustada eeskujulikult (Vändra alevi näitel) P-Jaagupi 
sisesed vöötrajad. 

4. Katrin Uutsalu enesetutvustus 

Katrin Uutsalu tutvustab (slaide kasutades) oma haridusteed, hobisid, olulisemaid 
ettevõtmisi, tegevust EÕM-s jpm.  

Katrin Uutsalu: Sõnaühend tugev põhikool on mitmeti mõistetav. Pigem kasutaksin 
mõistet kodukohakool. Lähtuda tuleb haridusdokumendist nr 1 - „Elukestva õppe 
strateegia 2020“. 

Raul Peetson: Ärme taganeme väljendist tugev põhikool.  
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