
Turba Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 

 

Toimumisaeg: 01.12.2021 

Algus kell: 18:05 

Lõpp kell: 19:45  

Toimumiskoht: Turba Kool 

Juhataja: Veikko Kõrv 

Osalesid: Monika Evartov, Hedy Mikk, Eveli Kirtsi, Keili Mardim, Juhan Särgava, 

Evalisa Mägi, Eneli Ööpik, Heidi Kuningas, Mary-Heleen Salep, Grete Koptelkov 

(saabus 18:30 ja ei osalenud esimehe ja aseesimehe valimisel) 

Osales üle veebi: Monika Sassi, Kadi-Ann Kraut, Birgit Tammjõe-Tulp. 

Puudus: Jaana Tigane (osales esimehe ja aseesimehe valimisel veebivestluse kaudu) 

Protokollis: Hedy Mikk 

 

Päevakord: 

1. Protokollija valimine 

2. Esimehe ja aseesimehe valimine 

3. Kooli uue arengukava tutvustamine ja hoolekogu arvamuse avaldamine 

4. Hoolekogu tegevuse planeerimine 

5. Jooksvad küsimused 

 

1. Protokollija valimine 

 

Pakuti protokollijaks Hedy Mikk. Kõik olid nõus. 

Otsus: Protokollijaks valiti Hedy Mikk. 

 

2. Esimehe ja aseesimehe valimine 

 

Kandidaadid: Monika Evartov, Eveli Kirtsi, Hedy Mikk 

 

Salajasel hääletusel iga inimene hääletas 2 nime. Kõige rohkem hääli saanu valiti 

hoolekogu esimeheks ja järgmine hoolekogu aseesimeheks. 

Hääled jagunesid: Monika Evartov – 7 häält. Eveli Kirtsi – 8 häält. Hedy Mikk – 11 

häält. 

 

Otsus: Hoolekogu esimeheks valiti Hedy Mikk ja aseesimeheks Eveli Kirtsi. 

 

 

 



3. Kooli uue arengukava tutvustamine ja hoolekogu arvamuse avaldamine 

 

2021 aastal saab hetkel kehtiv Turba Kooli arengukava läbi. Uue arengukava periood 

on 2022 – 2024. Uus arengukava tuleb lühike ja konkreetne, kus fookus saab olema 

ühel asjal, mitte paljudel.  

Uue arengukava lähtekohad keskenduvad sellele, et muutusi on mõtet teha vaid 

selliseid, mis toetavad õppija arengut ja seega õpitulemuste paranemist. Lähtuda tuleks 

sellest, mida on kõige olulisem õpetada – üldoskused ja akadeemilised tulemused on 

võrdelt olulised ning tihedalt omavahel seotud.  

Õpetamise aluseks on, et õpetaja teab, miks ta midagi õpetab. Ning suudaks seda ka 

lastele selgeks teha viisil, et ka õppur võtab õpetatava asja selgeks saamise endale 

eesmärgiks. Ideaalis arutleksid ka õppurid omavahel, miks mida õppida ja kuhu võiks 

jõuda.  

Õppekvaliteedi aluseks on omavahelised suhted kooliperes. 

 

Kooli missioon: väärtustame õppija haridust, õpetades muutuvas maailmas õppima ja 

endasse uskuma.  

Hoolekogu ettepanek sõnastada viisil, et väärtustada õppijat, mitte haridust. 

 

Kooli visiooni sõnastus tundus hoolekogu liikmetele sobiv. 

 

Kooli põhiväärtused: tervis, hoolivus, usaldusväärsus, ausus, koostöö, õiglus, areng. 

Hoolekogu ettepanek muuta sõna õiglus – võrdne kohtlemine.  

 

Üldine arengukava eesmärk on õpitulemuslikkuse parendamine. Näiteks ei ole eesmärk 

õpetada paremini oma ainet, vaid üldpädevuste ja koostööoskuste õpe aineõppe käigus 

ja koos sellega. Kõikide parenduste esimeseks sammuks on head suhted ja motivatsioon 

- miks on vaja õppida konkreetset teadmist/oskust. 

Arengukavas välja toodu (nt konfliktide arv kõikidel tasanditel on vähenenud 50%) 

saavutamiseks ja saavutuste kontrollimiseks on plaanis erinevad meetodid.  

Hoolekogu soovitas ühe lisategevusena töötada välja metoodika konfliktide 

vältimiseks.  

Koolil on plaanis pöörduda Tallinna Ülikooli poole, et koostada 

tagasisideküsimustikud, mis reaalselt kajastaksid teemasid, mida arengukavas on 

määratletud. Eesmärk, et arengukavas planeeritud edusammude tulemuslikkust saaks 

paremini mõõta.  

Plaanis on ka ainekavade vähendamine (kuni 25%) eesmärgiga õpetada seda kõige-

kõige olulisemat ja tekitada tahtmist ning motivatsiooni ise juurde õppida ja uurida, 

mida aineõppe käigus ei käsitleta.  

 

Üldine hoolekogu arvamus arengukava projektist on pooldav. 

 

 

 



4. Hoolekogu tegevuse planeerimine 

 

Hoolekogu otsustas tegevusplaani koostamiseks kokku saada teine kord. Uus 

hoolekogu koosolek tegevuskava koostamiseks 07.12.2021 kell 19:00. 

 

5. Jooksvad küsimused 

 

Põhiväärtuse „tervis“ juures tekkis arutelu ja ettepanek julgustada lasteaiaõpetajaid 

haigeid lapsi koju saatma ja mitte rühma vastu võtma.  

 

Lasteaia arengukaart tekitas küsimusi – tegemist oli ilmselt vananenud arengukaardi 

versiooniga. Seda on juba parendatud ja parendatakse veelgi – tagasiside peab olema 

mõistlik ja mõistetav ja kindlasti edasiviiv. 

 

Lastelt on tulnud tagasiside, et sööklas ei jagu magustoitu ja puuvilju, eriti 2. 

söögivahetunnil. Kool lubas teemat uurida ning palus sellise info alati jooksvalt edasi 

anda. 

 

Küsimus, kas lapsevanemad saavad hoolekogu koosolekul osaleda vabakuuajana. 

Hoolekogu esimees saab kutsuda hoolekogu koosolekule külalisi. 

 

Huvijuhi poolt palve hoida silmad lahti võimaliku ÜKE treeneri leidmiseks. Lastel on 

huvi treeningu vastu kuid kahjuks treener hetkel puudub. Samuti on oodatud 

konkreetsed ettepanekud/plaanid huviringide laiendamiseks. Nt ka hooajalised 

huviringid, mis ei kesta terve õppeaasta. Oodatud on kõik ideed. 

 

 

Hedy Mikk 

protokollija    Veikko Kõrv 

/allkirjastatud digitaalselt/  Turba Kooli direktor 

     /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

 

 

 


