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Läbirääkimised päevakorra asjus.  

Otsustati kinnitada järgmine päevakord:  

1. Liiklusalane turvalisus (ohutu koolitee) 

2. Ülevaade õppe- ja kasvatustegevusest ja kooliarendusest 2014/15 õa 

3. Arvamuse andmine kooli õppekava muutmiseks 

4. Kooli arengukava ettevalmistamine, arvamuse andmine arengukava kohta 

5. Hinnangu andmine huvitegevuse ja pikapäevarühma töökorralduse kohta 

6. Arvamuse andmine kooli kodukorra muutmiseks 

7. Arvamuse andmine kooli 2016. aasta eelarve projekti kohta 

8. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 

9. Koolitusvõimalused hoolekogu liikmetele 

 

1. Liiklusalane turvalisus (ohutu koolitee) 

Ülevaate liiklusalasest turvalisusest kooli ümbruses, samuti alevis – vallas tervikuna, andis Rain 

Reinson (Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse Pärnumaa 

konstaablijaoskonna piirkonnapolitseinik). Tema sõnul on riskitase kooli ümbruses  madal: 

olemas on märgistus kiiruspiirangute, parkimise, peatumise kohta.  

Joel Roos: Ohtlik koht on Uduvere ristmik. Tuleb teha vallaga koostööd. 

Merike Mäemets: Arvan, et mõttekas on muuta Kooli tänav ühesuunaliseks. Ohtlik koht on 

ristmik Taavi poe juures. Seda eelkõige tingituna suurenenud liiklustihedusest Kalli mnt-l. 

Raul Peetson: Ka kooliesine tänav peidab endas ohte: halb nähtavus, hommikusel ajal palju 

autosid. Eeskuju tuleb võtta Vändra alevist, kus on tagatud lastele ohutu juurdepääs koolile, 

samuti on alevi ristmikud ja ülekäigurajad valgustatud. Õigustatud on liikluskorraldus kooli 

ümbruses seostada territooriumi terviklahendusega. 



Otsustati: teha Halinga vallavalitusele ettepanek Maanteeameti poole pöördumiseks, et tagada 

õpilastele ohutu koolitee (korralikult märgistada ja valgustada ülekäigurajad Pärnu, Pärnu - 

Kalli, Tallinna - Kergu maantee, s.o Uduvere ristmik). 

2. Ülevaade õppe- ja kasvatustegevusest ja kooliarendusest 2014/15 õa 

Ülevaate õppe- ja kasvatustegevusest 2014/15. õa-l tegi Meeli Tasane. Ta peatus lähemalt 

taseme- ja eksamitulemustel ning laste ja vanemate rahuloluküsimustikel. 

Hoolekogu võttis kuuldu teadmiseks. 

Joel Roos: Arvutitundides tuleb rohkem rääkida käitumisest suhtlusvõrgustikes. Õpetajad 

peaksid jälgima õpilaste nutitelefonide kasutamist, eriti ainetundides. 

3. Arvamuse andmine kooli õppekava muutmiseks 

Ülevaate kooli õppekavast andis Meeli Tasane. Ta tõi välja olulisemad muutused eelmise 

õppekavaga võrreldes. Üldpädevuste hulka on lisandunud näiteks ettevõtlikkuse ja digi-

pädevus. Ta rõhutas, et pädevuste kujundamise teed on meie kooli õppekavas lahti kirjutatud. 

Oluline on kasvatada elus hakkama saavat kodanikku. 

Joel Roos: Vaja on usundiõpetust, et õpilased tunneksid paremini teiste rahvuste kultuurilist ja 

maailmavaatelist eripära. Seisan hea selle eest, et kooli tuleks külla teistsuguse kultuurilise 

(usundilise) taustaga inimene, et tutvustada oma rahvuse eripära ja kohanemist Eestis. 

Hoolekogu ettepanek (ettekandjale): teha õppekavast paarileheküljeline lühitutvustus. 

Raul Peetson: Oleks tore, kui 28. mail saaks tagasisidet õppekava üldosa, s.o pädevuste täitmise 

kohta.  

Hoolekogu annab arvamuse: Õppekava, eriti üldosa, väärib heakskiitu. 

4. Kooli arengukava ettevalmistamine, arvamuse andmine arengukava kohta 

Ülevaate (kehtiva) arengukava täiendamisest ja uue ettevalmistamisest andis Katrin Uutsalu. 

Ettekandja tegi ülevaate muudatustest (kooli parandusvõimalused, liitumine programmiga 

„Ettevõtlik kool“ ja projektiga HUKK-AP). Uue (põhikooli) arengukava ettevalmistamist 

alustatakse 2016. aasta algul. 

Hoolekogu annab arvamuse: Kuuldu on tore ja paljutõotav. 

5. Hinnangu andmine huvitegevuse ja pikapäevarühma töökorralduse kohta 

Huvitegevusest ja pikapäevarühma töökorraldusest andis ülevaate Katrin Uutsalu. Ta rõhutas, 

et mitmekesist huvitegevust pakutakse palju, aga 15% õpilastest ei võtnud eelmisel õa-l osa 

ühegi ringi tegevusest. Seoses projektiga HUKK-AP on pikenenud 6. – 8. klassi õpilaste nädala 

tunnikoormus kahe tunni võrra.  

Ettekandja selgitas lähemalt pikapäevarühma töökorraldust. Avaldusi on laekunud 41, 

pikapäevarühm tegutseb kuni 15.00. Lastele on tagatud toitlustamine, osalemine huviringides, 

vajadusel saab teha kodutöid, mängida. 

Katrin Uutsalu tegi ettepaneku hoolekogule: pikendada õpilaste koolipäeva (kahel nädalapäeval 

ühe tunni võrra) kuni selle aasta lõpuni. 



Raul Peetson: Teen ettepaneku tulla eraldi kokku, et arutada transpordiküsimusi. Halb 

transpordikorraldus ei tohi olla takistuseks õpilaste huviringides osalemisel.  

Hoolekogu nõusolek: Nõustume koolipäevade pikendamisega 

Hoolekogu ettepanek: leida võimalus pikapäevarühma- ja huviringipäevikute sisseseadmiseks 

e-koolis.  

Hoolekogu hinnang: Huvitegevust on palju ja pikapäevarühma töökorraldusega on põhjust 

rahul olla. 

6. Arvamuse andmine kooli kodukorra muutmiseks 

Katrin Uutsalu ettepanek: Lisada kooli kodukorda punkt, mis ei luba halva käitumisega õpilasi 

kooli esindama. 

Hoolekogu annab arvamuse: Otsustamisõigus on selles küsimuses õpetajatel. 

7. Arvamuse andmine kooli 2016. aasta eelarve projekti kohta 

Katrin Uutsalu selgitab 2016. aasta eelarve prioriteete.  Kavas on maksta 4. – 12. kl 

klassijuhatajatele lisatasu, kuna nad tegelevad ka erinevate sotsiaalpedagoogi ülesannetega. 

Lahendada tuleb turvauste probleem, samuti teha korda välisuks ja -trepp. 

Merike Mäemets: Teen ettepaneku võtta nn majaemanda eelarverida hariduskuludest välja. 

Hoolekogu toetab ettepanekut. 

Hoolekogu annab arvamuse: Oleme rahul eelarve koostamise põhimõtetega.  

8. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 

Margo Sai selgitab, miks ei ole tal võimalik esimehena jätkata.  

Raul Peetson: Margo võiks jätkata, sest kogemused ja järjepidevus on olulised. 

Tiia Uffert: Arvan, et hoolekogu esimees peab eelkõige olema lastevanemate esindaja. Teen 

ettepaneku esimeheks valida Diana Mägi. 

Otsustati: valida (ühehäälselt) hoolekogu esimeheks Diana Mägi ja aseesimeheks Margo Sai. 

9. Koolitusvõimalused hoolekogu liikmetele 

 

Katrin Uutsalu ettepanek: osaleda Eesti Lastekaitse Liidu pakutaval koolitusel koos 

muusikakooli hoolekoguga. 

 

Hoolekogu nõustub tehtud ettepanekuga. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

Margo Sai       Merike Mäemets 

juhataja       protokollija 

 


