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Koosoleku juhataja:  hoolekogu esimees Kristjan Lepik 
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Osalejad 

Hoolekogu liikmed: 

1.-3. klassid – Anti Ainsaar 

4.-6. klassid – Kristjan Lepik ja Airi Jansen-Uueda 

7.-9. klassid – Siim Saliste 

Kooli esindajad: 

direktor Piret Rõõmussaar 

õppealajuhataja Tiina Merilo 

Laiendatud hoolekogu: 

3.a klass – Karl Ader 

4a klass – Merle Kamarik  

7.a, 9.b ja 1.a klass – Annika Mõik 

7.b klass – Kätlin Chris Kruusmaa 

8b klass – Olga Möll 

  

Päevakord 

1. Koolitus “ Küberturvalisus”, koolitaja Toomas Mölder  RIA-st. 



Saime ülevaate viimase aja “trendidest” süsteemide viirusega nakatamise kohta ja 

räägiti inimeste teadmatusest, kuidas lihtsad harjumused võivad eksimuseni viia ja 

kuidas saab ennast igapäevaselt kaitsta. 

2. Kooli hommikusöök. 

Hommikusöögi maksumus on 0.34 eur. Selle hinna eest ei ole võimalik pakkuda 

pudrule lisaks moosi vms. Arutleti võimaluse üle, kas lapsevanemad saaksid oma 

koduseid moosivarusid koolile jagada või osta mõne moosipurgi hommikusöögi 

toetuseks. Et hommikusöögi lahendust jätkusuutlikult pakkuda, peab olema vähemalt 

40-50 sööjat, seni on sööjaid olnud keskmiselt 40-45.  

3. E-õpikud.  

E-õpikud on kasutatavad läbi opiq.ee keskkonna. Tuleb luua konto selles keskkonnas, 

kasutamine tasuta. Enamus Avita õpikud on selles keskkonnas juba olemas. Koolis on 

olemas (mitte igas klassis) dokumendikaamerad (projektorid), tahvelarvutid, 32 uut 

sülearvutit. Peagi on tulemas e-kontrolltööd.   

4. Kooli juurdeehitus.  

Linna esindaja Raimond Kaljulaid esitas eelmisel kohtumisel küsimuse, kas kooli 

juurdeehituse asemel tuleks hoopis säilitada kooli hoovi looduslikku keskkonda. Kooli 

juurdeehituse läbirääkimiste jätkamiseks on vaja koguda kooli lapsevanemate 

seisukohad juurdeehituse vajalikkusest. Arutleti edasise tegevuskava üle. 

5. Liiklemine kooli hoovis. Probleemid autodega sissesõitmistega jätkuvalt üleval, 

laekunud on kaebused laste ohtu sattumisest. Kooli tagumise värava avatuna 

hoidmine vähendab hommikust rahvastatust peavärava ümbruses. Salme 

Kultuurikeskuse parklasse on turvalisem autoga liigelda. 

6. Hoolekogu esimehe valimine 

 

Otsused 

1. Küberturvalisuse teemalise koolituse materjalid jagada klassidesse tutvumiseks. RIA 

esindaja saadab esitluse materjalid koolile, vanemate esindajate kaudu jaotatakse 

edasi. 

2. Hoolekogu liikmed viivad info hommikusöögi teemadel lapsevanemateni. Hoolekogu 

tegi ettepaneku pakkuda välja hommikusöögi tasu tõstmine, et kool saaks kõrgema 

tasu eest hommikuti sööjaid ise moosi varustada. Koolile ei ole teada, milliseks 

sellisel juhul hommikusöögi hind kujuneb. Uurime, ehk leidub lapsevanemaid, kes 

saavad kooli toetada oma koduse moosivaruga. Samuti saadame laiali teavituse, et 

iga lapsevanem hoiaks ise arvestust hommikute kohta ja tasuks oma lapse 

hommikusöökide eest igakuiselt koolile. 

3. Viia info e-raamatute kasutamise võimalikkuse kohta lapsevanemateni. Kuidas e-

raamatute lahendust kasutada selleks, et laps ei peaks õpikuid kooli ja kodu vahel 

igapäevaselt tassima, tuleb igal klassil läbi arutada oma klassijuhatajaga.  

4. Hoolekogu esindajad korraldavad vanemate esindajate kaudu lapsevanemate 

kaasamise juurdeehituse vajalikkuse kohta hääletuse läbiviimiseks.  

5. Hoolekogu tegi ettepaneku Salme tänava poolse värava lukustamata hoidmiseks 

koolipäevadel, et lapsed saaksid kooli tulles ja lahkudes selle värava kaudu liigelda. 



Vahepeal on värav olnud suletud ja lapsed ei ole kursis, et nendel on võimalik liigelda 

tagumise värava kaudu. 

6. Hoolekogu esimeheks valiti uueks perioodiks ühehäälselt senine hoolekogu esimees 

Kristjan Lepik. 

 

Allkirjad (digitaalne): 

 Hoolekogu esimees Kristjan Lepik 

 Hoolekogu liige ja protokollija Airi Jansen-Uueda 


