
Turba Kooli hoolekogu koosoleku protokoll (väljavõte) 

 

Toimumisaeg: 24.08.2022.a. 

Algus kell: 18:00 

Lõpp kell: 19:50 

Toimumiskoht: Turba Kool 

Juhataja: Hedy Mikk 

Osalesid: Hedy Mikk, Eveli Kirtsi, Evalisa Mägi, Jaana Tigane, Monika Sassi, Keili 

Mardim, Mary- Heleene Salep, Monika Evartov, Eneli Ööpik, Heidi Kuningas, Kadi-

Ann Kraut, Grete Koptelkov, Juhan Särgava, Birgit Tammjõe-Tulp. 

Kutsutud: Veikko Kõrv 

Protokollis: Jaana Tigane 

 

Päevakord: 

1. Uus õppeaasta- plaanid, õpetajad, töötajad 

2. Kodukorra muudatused- hoolekogu arvamus. 

3. Lasteaia riskianalüüsi juhendi kooskõlastamine. 

4. Lasteaia toidu päevamaksumuse kinnitamine. 

5. Ülevaade lasteaiamajaga seonduvast. 

6. Jooksvad küsimused. 

 

 

1. Uus õppeaasta- plaanid, õpetajad, töötajad 

Õppekorralduses toimub muudatus enamasti lasteaiaõpetajate töögraafikus, kus 

plaanitakse rakendama hakata valverühma süsteemi. Eesmärgiga, et õpetajate kattuvat 

tööaega pikendada päeva kõige kiiremale ajale.  

Alates jaanuarist hakkab koolieelikutele toimuma eelkool. Eelkooli eesmärk on  

valmistada last ette kooli astumiseks, et üleminek kooli oleks sujuvam. See annab 

lapsele võimaluse tutvuda kooli, õpetajatega ja harjuda koolikorraldusega. 



Kooli füüsiline õppekeskkond suuresti ei muutu, küll aga on vaja veel täiustada 

koolimaja sissepääsu süsteemi. 

2. Kooli kodukorra muudatused- hoolekogu arvamus 

Kooli kodukorra muudatused saadeti tutvumiseks Stuudiumisse enne hoolekogu 

koosolekut. 

- Nutiseadme kasutamine 

I ja II kooliastme õpilastel on mobiiltelefonide kasutamine koolipäeva jooksul lubatud 

vaid õppetegevusteks õpetaja korraldusel. Õpilane hoiab mobiiltelefoni koolikotis või 

kapis. 

Koolimaja jalutusruumides (va spordihoone fuajee) ja sisehoovis on koolipäeva ajal 

lubatud mobiiltelefoni kasutuamine vahetundides III kooliastme õpilastel. 

Hoolekogu arvamus: hoolekogu on selle muudatusega nõus. 

- Koolikapi kasutamine 

Õpilastel on võimalik koolis isiklikke asjade ja õppevahendite hoiustamiseks kasutada 

lukustatavat koolikappi. Kapi kasutamiseks on vajalik õpilase vanemal esitada läbi 

Stuudiumi vastav sooviavaldus. Õpilase vanemaga sõlmitakse üheks õppeaastaks kapi 

kasutamise leping. 

 Hoolekogu arvamus: kapid on laste jaoks väga heaks lahenduseks hoiustamaks oma 

isiklikke asju turvaliselt.  

- Õpilaspäevik ja kalendermärkmik 

Turba Kooli 1-4. klassi õpilane omab paberkandjal õpilaspäevikut. 4. klassis toimub 

üleminek iskilikule kalendermärkmikule Stuudiumis. Õpilastel on kohustus märkida 

õpilaspäevikusse õppetunnis antud kodused ülesanded ja märkida õpilaspäevikusse 

õppetunnis antud kodused ülesanded.  

 Hoolekogu arvamus: hoolekogu peab oluliseks, et lapsel tekiks oskus ja harjumus 

enda asju planeerida ning seda ka õpilaspäevikusse üles märkida.   

 



 

3. Lasteaia toidu päevamaksumus.  

 

Alates 01.09.2022 hakkab kehtima lasteaias uus hind toidu päevamaksumuses. 

Hetkel hind 2,20 (vanem osa 1,55 ja valla osa 0,65) eurot.  

Uus hind 2,25 (2,10+ km) (vanema osa 1,87 ja valla osa 0,65)eurot. Tõus veidi alla 

15% 

Hoolekogu otsus: kinnitatud 

 

4. Ülevaade lasteaiamajaga seonduvast. 

Kui veel hiljaaegu oli Saue Vallavalitsusel kavas rekonstrueerida Turba lasteaia vanad 

ruumid, muutsid hüppeliselt kasvavad ehitushinnad plaane ja lükkasid Turba lasteaia 

õpikeskkonna kaasajastamise teise asukohta ning pisut kaugemasse tulevikku. 

Vallavalitsus langetas kaalutlemise tulemusel otsuse jätta vana hoone suure 

tõenäolisusega rekonstrueerimata ja ehitada uus lasteaed kooli laiendusena, võimla 

küljele. 

Uue lasteaia maja plaanid uues asukohas tekitas hoolekogus palju vastakaid arvamusi 

ja küsimusi. 

 

Hoolekogu otsustas selle arutlemise edasi lükata, kuni selgub uue hoolekogu koosseis. 

 

… 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Hedy Mikk    (allkirjastatud digitaalselt) 

koosoleku juhataja   Jaana Tigane 

protokollija 


