
Kalamaja Põhikooli hoolekogu 

koosoleku protokoll 

 

Tallinn      07. september 2017 nr 5 

 

Toimumise aeg: 15.00-17.30 

Toimumise koht: Kalamaja Põhikool 

Osalejad: lapsevanemate esindajatena: Karl Ader, Villu Hansen, Maris Jõgeva, Maris 

Mihašova.  

Puudusid: õpetajate esindajad Reet Lukin ja Kristina Ruuse, Põhja-Tallinna LOV 

esindaja Raimond Kaljulaid. 

Kooli esindajana kutsutud: Kalamaja Põhikooli direktor Piret Rõõmussaar.  

Külalisena osalesid veel:  

 - Põhja-Tallinna Valitsuse Linnamajanduse osakonna juhataja: Magnus Kiis 
 - Kohvi- ja suupiste müügiautomaatide operaator Espressoblue OÜ müügijuht Kristo 

Jürisalu 

 - Kalamaja Põhikooli õpetajad: Kesti Pära, Tarvo Läll 

 - Kalamaja Põhikooli õppealajuhataja: Tiina Merilo 

 

Päevakord:  
1. Toitlustamisest koolis: joogi- ja suupisteautomaat, ettepanekud alternatiivideks 

toitlustamises  

2. Vabriku tänava remondiplaani muudatustest ning liikluskorraldusest 

3. Koolile nõusoleku andmine õpilaste arvu suurendamiseks klassides  

4. Klasside kontaktisikute ja uue hoolekogu koosseisu valimisest  

5. Info kooli plaanidest. Ootused hoolekogu osalusele küsitluse korraldamisel.  

6. Tundide alguse- ja lõpetamise aja osas vanemate seas küsitluse korraldamisest.  

7. Toetus- ja kingiprojektidest 

Muud küsimused 

 
Otsused: 
1. Toitlustamisest koolis 

Otsustati: 

1.1. Automaatide tootevalikus eelistada tooteid, milles võimalikult vähe lisatud 

suhkrut, mh kuivatatud puuvilju ja pähkleid, müslibatoone.  

1.2. Lisada automaadile reziim, mis lubab selle kasutamist alates kell 11.00. 

1.3. Koolil informeerida lapsevanemaid muudatustest 

 

2. Vabriku tänava remont ja liikluskorraldus 

Otsustati: 

2.1 Rajada Salme Kultuurikeskuse poolse väravani teekattega jalgrada, koolil  

hoida nimetatud värav lukust lahti.  

2.2. Last autoga kooli toovatel lapsevanematel soovitada mitte peatuda kooli ees, vaid 

sõita mööda Vabriku tänavat koolist pisut edasi. Soovitada peatumiseks Salme 

Kultuurikeskuse parklat, mille juurest saab laps turvalisemalt tagumise värava kaudu 



kooli jalutada. Sellisel juhu saab lapse kooli tuua Vabriku tänava liiklust takistamata. 

 

3. Koolile nõusoleku andmine õpilaste arvu suurendamiseks klassides.  

Otsustati:  

3.1. Lubada kooli direktoril korraldada õppetööd edasi juba koplekteeritud suurema 

arvuga klassides.  

3.2. Edaspidi alustada klasside arvu tasandamisega tööd enne kooliaasta algust, rääkida 

vanematega läbi mida klassi suurendamine kaasa toob ning kuidas kool võimalikud 

probleemid lahendab (või milliseid lisavõimalusi suurem klass annab) ning arutelud 

vanemate ja hoolekoguga pidada enne lõplikku klasside komplekteerimist augustis.  

3.3. Teavitada Haridusametit ning Põhja-Tallinna LOV-i, et hoolekogu on küll andnud 

nõusoleku suuremateks klassikomplektideks sellel õppeaastal, kuid seda sundseisus 

ning kooli teravnev ruumiprobleem vajab lahendamist.  

 

 

4. Uue hoolekogu valimisega seonduv.  

Otsustati:  

4.1.korraldada 21.09 klassikoosolekutel klasside venaemate esindajate valimine;  

4.2.praeguse hoolekogu koosseisu lapsevanemate esindajatel valmistada ette üleskutse 

vanematele nii hoolekokku kui klassi esindajaks kandideerimisest. Kool tagab 

üleskutsete levitamise ning õpetajate informeerimise klassi esindaja valimisest.  

4.3. hoolekokku kandideerimisest huvitatud vanematel teavitada kooli enne 

üldkoosolekut, et tagada sujuvad valimised.  

 

5. Tundide alguse- ja lõpuaja muutmise osas vanemate seas küsitluse korraldamisest. 

Otsustati:  

hoolekogu liikmed valimistavad ette argumenteeritud küsitluse, mille abil uurida 

vanemate soove ning valmisolekut tundide algus- ja lõpuaega nihutada. 

 

6. Toetus- ja kingiprojektidest. 

Koolijuhi ettepanekul otsustavad lapsevanemad iseseisvalt millise toetusprojekti nad 

ette võtavad.  

  

 

 

Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija 

Maris Jõgeva       Maris Mihašova 


