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1. Päevakorra kinnitamine  

KUULATI: Teivi Toomsalu tutvustas koosoleku päevakorda. 

OTSUS 1.1: kinnitada koosoleku päevakord 

 

2. Hoolekogu koosseisu kinnitamine 

KUULATI: 

Teivi Toomsalu: Hoolekogu koosseisus osalemise jätkamiseks ei ole soovi avaldanud Piret 

Ahosepp, Kalmer Lind, Kristiina Tõkke ja Kätlin Jakk. Kooli pidaja esindaja oli siiani Ain 

Sibul. Veel ei tea, kas ta jätkab tööd hoolekogus ka pärast KOV valimisi. Tänasime neid tehtud 

töö eest ja loeme nende osalemise hoolekogus lõppenuks. 3.11 toimunud lastevanemate 

üldkoosolekul avaldasid  mitu lapsevanemat soovi panustada hoolekogu töösse. Muudatus 



toimus ka õpetajate esindajate hulgas ning lisandus üks õpilaste esindaja. Saarepeedi kooli 

hoolekogu liikmed ja rollid on järgmised:  

 

Teivi Toomsalu – hoolekogu esinaine ja I kooliastme lastevanemate esindaja 

Aleksandr Karakozov – hoolekogu aseesimees ja II kooliastme lastevanemate esindaja 

Annely Piir – õpetajate esindaja kooli poolelt ja koosolekute protokollija 

Maarika Kiisler – õpetaja esindaja lasteaia poolelt  

Anu Oinberg – lasteaia „Sipelgate“ rühma lastevanemate esindaja 

Katre Kanne – lasteaia „Mesilaste“ rühma lastevanemate esindaja 

Triinu Tõkke – III kooliastme lastevanemate esindaja 

Marleen Uha – õpilaste esindaja 

Greete Hipeli – õpilaste esindaja 

 

Kas hoolekogu liikmed kinnitavad koosseisu? Palun hääletada. Tänan! Otsus ühehäälne. 

 

OTSUS 2.1: kinnitada Saarepeedi kooli hoolekogu koosseis 

 

3. Hoolekogu eesmärgid 2021./2022. õppeaastal  

KUULATI:  

Teivi Toomsalu: Hoolekogu selle õppeaasta plaanidest rääkisime ka 13.10 hoolekogu 

koosolekul. Kas uutel liikmetel on mõtteid ja ettepanekuid hoolekogu tööks? 

 

Anu Oinberg: Hoolekogu peaks toetama Saarepeedi kooli arengukava tegevusi eesmärkide 

saavutamiseks ning esitama ettepanekuid eelarve koostamiseks. 

 

Egle Sild: Olen nõus. Kurb, kui arengukava täitmise analüüsi peab kirjutama, et kahjuks jäid 

seatud sihid saavutamata ja koostöövõimalused kasutamata.  

 

Anu Oinberg: Kas üks eesmärkidest ei võiks olla lasteaiahoovi valgustuse nõuetele vastavus. 

Valgustus on amortiseerunud. Üks lampidest vahetati posti otsas välja, teised ei. Mida vald 

kehva valgustuse kohta pimedal ajal ütleb? 

 



Egle Sild: Varasemalt on lasteaia õueala erinevatel kella- ja aastaaegadel pildistatud, vallale 

mure alavalgustuse pärast edastatud. Elektrik on hoovis käinud. Teen hoolekogule ettepaneku 

valgustusprobleemid kaardistada ja edastada need vallale kirjalikult. 

 

Maarika Kiisler: Mina näen õpetajana, et laste turvalisus on ohus. Pean lapsi hoidma kogu aeg 

enda lähedal ja ei saa neil õhtuti lubada erinevatel atraktsioonidel mängida. Olen osalenud valla 

poolt korraldatud piirkondlikel koosolekutel ja valgustusprobleemidest rääkinud, aga probleem 

pole lahendust leidnud. 

 

Aleksandr Karakozov: Ajutine lahendus oleks pealambid või prožektorid. 

 

Egle Sild: Prožektoreid on kunagi vist isegi kasutatud ajutise lahendusena. 

 

Triinu Tõkke: Prožektorite juhtmete vedamine ja paiknemine ning elektrisüsteemi koormamine 

sellisel viisil ei ole lahendus. Teeme valgustuse osas kirjaliku pöördumise valla poole lähtudes 

valla ja kooli arengukavast ning muudest lasteaeda ja kooli puudutavatest dokumentidest ja 

tegevustest. 

 

Egle Sild: Lasteaia hoovi kasutab ka kool. Saarepeedi kool osaleb Liikuma Kutsuva Kooli 

võrgustikus ning plaanis on liituda Tervist Edendava Lasteaia ja Tervist Edendava Kooli 

võrgustikuga. Koroonakriisi ajal koostatud riiklikes käitumisjuhistes kutsutakse lasteaedasid ja 

koole veel eriti oma tegevusi õue planeerima. Kehva valgustusega on seda keeruline turvaliselt 

teha. Saab viidata ka määruse „Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja 

päevakava koostamise nõuded“ punktile 5.12. Maa-alal tagatakse kunstlik valgustus. 

 

Maarika Kiisler: Anu, kas sina ole nõus koostama pöördumist valda seoses lasteaia hoovi 

valgustusega? Loodame, et meie kiri toob hoovi spetsialistid ja vald pakub lahendusi. 

 

Anu Oinberg: Olen nõus. Kui pöördumine on koostatud, saadan selle hoolekogu liikmetele 

kommenteerimiseks ja täiendamiseks.   

 

Aleksandr Karakozov: Aitäh! Kas meil on valla ja kooli arengukavast lähtudes veel mingeid 

lähemaid eesmärke? 

 



Egle Sild: Probleem on ikka tehnoloogiaklassi puudumisega. Hoolekogu soov on olnud 

juurdeehitus koolile, mis lahendaks meie probleemi. Tehnoloogiaklassile lisaks oleks vaja ka 

kodundusklassi. Mõlema klassi väljaehitamisel on kohe murekoht vee- ja kanalisatsioonitrassi 

rajamisega ning ventilatsioonisüsteemi paigaldamisega. Saarepeedi kooli detailplaneeringu 

pealt peab vaatama, kuivõrd reaalne oleks tehnoloogiaklassi ja kodundusklassi rajamine 

samasse majatiiba.  Hoolekogu peaks dokumentidest vaatama, millised valla ja kooli 

arengukava tegevused millistel aastatel planeeritud on ja seoses sellega ka oma eesmärgid 

seadma.  

 

OTSUS 3.1: võtta saadud info teadmiseks 

 

4. Jooksvad küsimused 

KUULATI:  

Egle Sild: Saarepeedi kooli eelarve kaitsmine oli minu hinnangul edukas. Põhjendusi pidin 

andma iga valdkonna kohta tähtsuse järjekorras.  

 

Saarepeedi rahvamajas käib hetkel ventilatsioonisüsteemi paigaldamine. Kooli kehalise 

kasvatuse tunnid ja ka mõned üritused toimuvad rahvamaja saalis. Meie jaoks on toimiv 

ventilatsioonisüsteem väga oluline.    

 

Mis puudutab koolimajaesise tee osalist sulgemist liikluseks, siis selle kohta mul veel 

hoolekogule vastust anda ei ole. Ei ole unustanud, luban küsimusega tegeleda.  

 

17.11 algusega kell 16.00 kohtub valla haridusspetsialist Urmo Reitav  Saarepeedi kooli 

juhtkonna ja hoolekogu liikmetega, et rääkida hoolekogu rollist ja dokumentatsioonist. 

 

30.11 toimub meeskonna koostöö päev terve asutuse töötajatele. Annan teada, kas ka hoolekogu 

liikmed saavad sel korral kaasatud nagu algselt planeerisime. Õpilased on 30.11 e-õppel.  

 

Annan teada, et Saarepeedi kooli jõulukaardi asemel saadame jõuludeks välja muusikalise 

videotervituse. See on osa valla kolme kooli ühisest muusikaprojektist. 

 

Lasteaia paviljoni remondi kohta saan öelda, et saatsin Kalmer Linnule 08.11 e-kirja, milles  

soovisin saada hinnapakkumist, mille ta lubas 13.10 toimunud hoolekogu koosoleku järgselt 



direktorile saata. Oma e-kirjas saatsin ka paviljoni värvikoodi soovi. Vastust ei ole saanud, 

saadan Kalmer Linnule uue e-kirja.  

  

Aleksandr Karakozov: Tahan küsida hübriidõppe kohta. Minu kui lapsevanema soov on, et laps 

ei peaks haiguse või eneseisolatsiooni tõttu piirduma ainult e-kooli tunnikirjelduste ja koduste 

ülesannete kirjeldustega, vaid saaks tunniplaani järgi video teel tundides osaleda. Kas õpetajatel 

on selleks vahendid ja võimekus olemas? Kui mu lapsed olid viimati 3 nädalat kodus, siis ainult 

üks õpetaja kutsus õpilasi Teamsi vahendusel tundidesse, samal ajal ülejäänud klassi 

kontaktõppel õpetades.  

 

Egle Sild: Aitäh küsimuse eest! Saan öelda, et direktor ei saa hübriidõpet õpetajatele 

kohustuseks panna. Koolil on välja töötatud distantsõppe kord, aga ei ole välja töötatud 

hübriidõppe korda. Teamsi koolitus on õpetajatel läbitud ja selle võimalusi kasutatakse. Hiljuti 

vahetati välja asutuse arvutipark, on olnud probleeme riist- ja tarkvara ühildumisega. Samal ajal 

vahetati välja ka asutuse e-posti aadressid, millega Microsofti platvorm seotud on. 

Probleemidega tegeleb haridustehnoloog. Edastan hübriidõppe mure õpetajatele ja otsime koos 

lahendusi.  

 

Aleksandr Karakozov: Aitäh! Teine mure on seotud info liikumisega. Ei osalenud 

lastevanemate üldkoosolekul, sest info jäi kätte saamata.  

 

Egle Sild: Mis puudutab info kättesaadavust, siis leian, et neid kanaleid on piisavalt. Meie 

peamine info edastamise viis on kooli kodulehe, eKooli ja ELIISi ning Facebooki konto kaudu. 

Tunnistan, et eKooli lastevanemate üldkoosoleku teate postitamise ajal ei kontrollinud üle, kas 

kõik huvigrupid said teavitamiseks linnukesega valitud ja lisatud. Sellest tulenevalt ei 

pruukinud info kõikideni jõuda. Vabandan ja olen edaspidi hoolikam. Samas palun regulaarselt 

jälgida kõiki eespool nimetatud infokanaleid.  

 

OTSUS 4.1: võtta saadud info teadmiseks 

 

 

 

Teivi Toomsalu  Annely Piir 

Koosoleku juhataja  Koosoleku protokollija 


