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Päevakord  

1. Pärnu-Jaagupi Põhikooli kodukorra uuendatud versiooni lugemine ja arvamuse 

avaldamine 

Hoolekogu liikmed tutvusid kooli kodukorraga ja avaldasid oma arvamust. 

Urve Salumaa esitatud tähelepanekud ja küsimused:  

Õpilane tunneb rõõmu /---/ (2.7.) Minu arust ei ole võimalik kedagi sundida tundma rõõmu või 

kurbust. See tunne kas on või mitte. Emotsioon on minu jaoks sundimatu asi.  

Keelatud pürotehnika /---/ (2.10.) Ma ei tea, kas need paugutid (või kuidas iganes neid 

kutsutakse) käivad pürotehnika alla, kuid pärast jõulupakkide avamist ja koolist väljumist läheb 

väga tõsiseks "andmiseks". Kas peaks sätestama, et kooli jõulupakkides ei tohiks sedasorti kinki 

olla?  

Õpilane ei lahku õppetöö ajal kooli territooriumilt /---/ (9.2.) Vahetunnid  Taavi poes? Kas see 

on kooli territoorium? Me ei saa kuidagi suunata ega käskida, et nad sinna vahetunnil ei läheks. 

Seega on see punkt minu jaoks juba rikkumist leidnud ja leiab ka edaspidi. 

Hoiule võetud esemed /---/ (11.) Lihtsalt huvi pärast, et kas on asju sel moel hoiule võetud ja 

asi  korrektselt ka vormistatud? Kas selles osas on kogemus olemas? 

 

Joel Roos nõustus Urve Salumaa tähelepanekutega, eriti vahetundide ajal poes käimisega.  

 

Margo Sai on samuti päri Urve Salumaa öelduga, arvates lisaks, et koolist kooskõlastamata 

lahkumine on aeg-ajalt probleemiks. Küsimusi tekitab temas kooli kodulehel oleva autahvli 

olemasolu (6.2.). 

Lisandra Pilli teeb omapoolsed ettepanekud: 

Õpikutest. Koolis võiksid olla kahed õpikud. Üks kodus, teine koolis kasutamiseks. Nii tuleks 

vähem vedada ja koolikotid oleksid tunduvalt kergemad. 

 

 

 

 



Koolirõõmust. Tema arust saab head rõõmu tekitada kaasõpilane või siis õpetajad ja suhtumine. 

Kui suhted on korras ja sul on koolis häid sõpru, siis muidugi tullakse kooli rõõmsa meele ja 

parema tundega. Rõõm saab alguse headest suhetest ja sind ümbritsevatest inimestest. 

 

Pürotehnika. On väga inetu, kui kooli territooriumil vedelevad pürotehnika jäänused. Võiks siis 

vähemalt needki enda järel ära koristada, kui selle ära keelamisest kinni ei peeta. 

 

Vahetundide ajal poes käimine. Taavi pood pole tõesti kooli territoorium. Poes käimise ära 

keelamine ei toimiks, teades, milliseid õpilasi meie koolis leidub. Tema arvates võiks see olla 

lubatud, kuna äkki on kellelgi tõesti vaja minna ja tundi hilinemine, märkuse saamine ja 

käitumis- hinne on juba õpilase enda teha. 

 

Esemete hoiule andmisest. Hoiule andmisest tean niipalju, et kehalise kasvatuse tundide ajaks 

antakse telefonid, rahakotid ja muud väärtuslikud esemed valvelauda (omal soovil). Hoiule antud 

asjad küsitakse tagasi tunni lõpus. 

 

Kontrolltöödest. Koolis on ette nähtud (vähemalt peab olema) mitu kontrolltööd võib päeva 

ja/või nädala jooksul toimuda. Tema sõnul ei pea paljud õpetajad sellest kinni. Sellekohane 

punkt peab olema ka kodukorras 

 

Merike Mäemets ja Hille Uustamm avaldasid arvamust ja tegid ettepanekuid ÕN-s (29. nov). 
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