
Turba Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 

 

Toimumisaeg: 24.03.2022 

Algus kell: 19:00 

Lõpp kell: 20:30  

Toimumiskoht: Turba Kool 

Juhataja: Hedy Mikk 

Osalesid: Hedy Mikk, Eveli Kirtsi, Jaana Tigane, Monika Evartov, Keili Mardim, 

Evalisa Mägi, Eneli Ööpik, Heidi Kuningas, Grete Koptelkov, Monika Sassi. 

Osales üle veebi: Kadi-Ann Kraut. 

Kutsutud külaline: Kaija Peipin. 

Puudus: Mary-Heleen Salep,  Juhan Särgava, Birgit Tammejõe-Tulp. 

Protokollis: Jaana Tigane 

 

Päevakava: 

 

1. Huviringide teemalise küsitluse tulemused ja huvitegevuse planeerimine küsitluste 

tulemuste alusel.  

2. Kooliperele koolituse korraldamine.  

3. Kooliperele liikumisvõistluse korraldamine.  

4. Jooksvad teemad. 

 

 

 

 



1. Huviringide teemalise küsitluse tulemused ja huvitegevuse planeerimine 

küsitluste tulemuste alusel.  

Monika Evartov ja Evalisa Mägi andsid ülevaate küsitluste tulemistest lapevanemate ja 

õpilaste seas. Lapsevanemad ei ole rahul praeguste vabaaja veetmise valikutega, õpilased 

on enam-vähem rahul. 

Osade huvitegevuste osas (nt jalgpall) on kurb, et koolis puudub järjepidevus. Huviringi 

korralikult käima minemiseks on vaja, et huviring kestaks järjepidevalt mitu aastat.  

Eelmisel hoolekogu koosolekul välja pakutud projektipõhised huviringid on head mingi 

konkreetse asja algoskuste selgeks saamiseks või mingi konkreetse asja või ürituse vms 

tarbeks. 

Tekkis ka mõte, et huviringidesse registreerimine võiks toimuda varem. Et 

lapsevanematel ja lastel oleks juba varem teada, mis ringid toimuma hakkavad. Kooli 

alguses sügisel on mõtted veel hajevil ja ei suudeta keskenduda huviringidele.  

 

Ettepanek:  Alutada registreerimist huviringidesse augustis. 

Uute huviringide korraldamiseks korraldada ideekorje koosolek 30.märts kell 18:00.  

 

2. Kooliperele koolituse korraldamine.  

Huvijuht Eneli pakkus välja - koolitaja Sass Henno, kes viib läbi koolitust teemal “Asjad, 

millest täiskasvnud rääkida ei julge”. 

Koolitus oleks lapsevanematele ja noortele (2. ja 3. kooliastmele) koos.  

 

Küsimus:  

- Kust leida rahalist toetust koolituse korraldamiseks? 

- Otsida sponsoreid? 

- Koolitus toimuks peale koolivaheaega 3,4,5 mai? 

 

3. Kooliperele liikumisvõistluse korraldamine. 

Keili ja Jaana tutvustasid liikumisvõistlust, mis on mõeldud kõikidele Turba Kooli 

klassidele ja lasteaiarühmadele.  

Tegemist on lõbusa liikumisega looduses, mille eesmärgiks on GPS-rakenduse  abil teha 

kunsti. Liikumisvõistlus saab alguse 01.aprillil ning GPS-kunsti on aega teha 22.aprillini. 



Valminud töödest ootame põnevaid GPS- pilte jaana.tigane@turbakool.ee meilile. 25.04-

30.04 toimub avalik hääletus Turba Gümnaasiumi Facebooki lehel. Kes kogub enim 

hääli, on võitnud. Auhinna parima GPS-kunstiteosele paneb välja Laitse Rallypark.  

Infot võistluse kohta jagatakse Stuudiumis, Turba Gümnaasiumi Facebooki lehel ja kooli 

kodulehel. Lasteaiarühma akendele tulevad ka plakatid. 

 

4. Jooksvad küsimused. 

 

- Kas kevadel võiks korraldada lasteaias taimelaada?  

 

Vastus: Jah, plaan on korraldada lasteaia hoovis taimelaat. Lasteaialapsed on seemed juba 

mulda pannud ning käib juba usin taimekasvatus. 

Ettepanek: Laat võiks toimuda 28. mai. Kõik on oodatud kauplema!  

Tulu läheb oma rühmale, klassile. 

Ürituse eest vastutavad  Jaana Tigane ja Grete Koptelkov. 

 

- Kas Turba Koolis võiks toimuda eelkool? 

Vastus: Eelkool on mingil määral toimunud igal aastal. Et toimuks sujuv üleminek 

eelkooli astmest I kooliastmesse on koolieelikutel olnud võimalus saada kokku oma 

õpetajaga ja teha tutvust kooliga. 

- Miks väikesed algklassi lapsed jäävad ilma magustoidust?  

 

Vastus: Probleemi ilmnemisel pöörduda kohe klassijuhataja poole. 

 

- Miks ei lubata 1.klassi lapsi wc-sse?  

 

Vastus: Rääkida konkreetse õpetajaga antud olukorrast.  

 

      -  Lasteaias võiks lastel olla võimalus lõunaune asemel valida vaikne tegevus.  

 

mailto:jaana.tigane@turbakool.ee


Vastus: Lasteaia õpetajad ei ole täheldanud laste seas probleemi, et lapsed ei taha magada. 

Kõik lapsed magavad hea meelega. Kui tekib vajadus selle järgi, siis saab olukorrale 

lahendust otsima hakata.  

 

 

Juhataja 

Hedy Mikk                                                           Protokollija 

                                                                                                   Jaana Tigane 

 

  

 


