
Turba Kooli Hoolekogu 9.11.2022 koosoleku päevakord ja otsused 

 

 

 

Päevakord: 

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine. 

2. Hoolekogu arvamus kooli kodukorra muudatustele. 

3. Lasteaia osa kodukorra muudatuste kinnitamine. 

4. Hoolekogu tegevuskava koostamine. 

 

 

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine. 

OTSUSTATI: 

1.1. Hoolekogu esimeheks hääletati salajasel hääletusel Kaija Peipin 13 poolthäälega ning 

aseesimeheks Eveli Mägi 10 poolthäälega. 

 

2. Hoolekogu arvamus kooli kodukorra muudatustele. 

OTSUSTATI: Arutleda alltoodud kooli kodukorra muudatuste sõnastust järgmisel hoolekogu 

koosolekul (16.11.2022): 

 

9. Õpilane on kohustatud: 

9.6. hoolitsema oma korrektse välimuse eest kogu koolipäeva jooksul; 

lisada (sh terve ja mitteväljakutsuv riietus) 

9.6 hoolitsema oma korrektse välimuse eest kogu koolipäeva jooksul (sh terve ja mitteväljakutsuv 

riietus); 

 

10. Õpilasel on keelatud: 

lisada punkt 

10.11 kanda õppetunnis või vahetunnis välisriideid, kehalise kasvatuse tunni või füüsilist pingutust 

nõudva treeningu riideid ning kapuutsiga pusasid. 

 

3. Lasteaia osa kodukorra muudatuste kinnitamine. 

OTSUSTATI: Kinnitada 13. poolthäälega järgmised lasteaiaõpetajate ettepanekud lasteaia 

kodukorra muudatusteks: 

 

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine 

Lisada punkt 

2.4. Lapse üleandmisel (sh riietumise) ajal ei kasutata samal ajal nutiseadmeid. Lasteaia rühma 

riietusruum on nutiseadmevaba ala. 

 

4. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine 

Punktis 4.1 "õpetaja" asendada "töötajaga" 

4.1. Vanem informeerib hommikul rühma töötajat teguritest, mis võivad mõjutada lapse päeva 

(eriline kodune juhtum, laps magas halvasti, on halvas tujus, murelik, terviseprobleem vms). 

 

Punktis 4.5 "HEV koordinaatorit" asendada "õppekorraldajat" 

4.5. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit Lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning 

teavitab lapse tervise-või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia õppekorraldajat. 

 



5. Turvalisuse tagamine 

punktis 5.9 lisada (sh värava iseavanemist takistava lukustussüsteemi) 

5.9. Vanemad (neid asendavad isikud), lasteaia töötajad sulgevad enda järel väravad (sh värava 

iseavanemist takistava lukustussüsteemi) , et tagada laste turvalisus. 

 

punktis 5.14 lisada - Valverühma on lubatud kaasa võtta vaid pehmeid mänguasju. Muud 

mänguasjad saab vanem viia seniks lapse kappi rühmas. 

5.14. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud 

reeglitele. Valverühma on lubatud kaasa võtta vaid pehmeid mänguasju. Muud mänguasjad saab 

vanem viia seniks lapse kappi rühmas. 

 

 


