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2. Hoolekogu 2021/2022 õppeaasta plaan. 

 

1. Hoolekogu 2020/2021 õppeaasta plaani ülevaade. 

Hoolekogu tegi ülevaate 2020/2021 õppeaasta plaanile, kas kõik eesmärgid said täidetud. 

Pöördmisel Saue vallavalitsusele, laste koolitee turvalisemaks muutmise kohta jäi parkla teine 

väljasõit välja ehitamata. 

Hedy Mikk: Parkla on suurem projekt. Koos kergliiklusteega seda ei tehta. Selleks tuleks teha 



eraldi projekt. See teema tuleb uuesti arutlusele võtta. Parklale tuleks teha kindlasti ka teine 

väljasõit. 

Teised Turba kooli hoolekogu poolt püstitatud eesmärgid said täidetud.  

2. Hoolekogu 2021/2022 õppeaasta plaan. 

Hoolekogu liikmete mõtted, ettepanekud uueks õppeaastaks: 

• Hoolekogu teha nähtavamaks. (kuidas?) 

• Hoolekogu võiks olla rohkem kaasatud kooli otsustesse.  

Hoolekogu soovib olla kaasatud otsustesse, mis puudutab lasteaia fotograafi valikut uuel 

õppeaastal.  

Lasteaia lapsevanematelt on tulnud rahulolematust lasteaia fotograafi osas.  

Ette heideti:  

- Pildi kvaliteedi ja hinna suhe ei ole paigas.  

- Probleemid tarnega. Juba teist aastat on piltide kättesaamine probleemne.  Piltidele 

pidi ise linna järgi sõitma, need sai kätte kas Itella Smartpost pakiautomaadist 

(lähim pakiautomaat on Laagris) või siis tema salongist Nõmmel. Eelmisel aastal 

olid osadel pildid ka pakiautomaadis kannatada saanud. See aasta oli ta sulgenud 

ka oma salongi Nõmmel, et piltide kättesaamiseks pidi fotograafiga aja ja koha 

kokkuleppima.  

- Piltide ooteaeg oli pikk. Pildistamine toimus 6.oktoober ja pildid sai kätte 

7.detsember. Selle aja sisse jäi ka fotograafi haigestumine.  

• Kuidas aktiviseerida lapsevanemaid kooli tegemistesse? (ideed?) 

 

 

 



Hoolekogu aastaplaani lisandusid lisaks korralistele hoolekogu koosolekutele: 

Laste huvide kaardistamine paremaks huviringide planeerimiseks. Huviringid võiksid 

käia nö projektõppena – huviring kestab umbes paar kuud, mille jooksul kas õpetatakse mingid 

algtõed selgeks või saadakse mingi reaalne asi valmis. Põhihuviringid, mis on koolis kogu aeg 

toimunud (kunstiring jms) jääksid samamoodi toimima kui alati. 

Nii lastevanematele kui noortele koolituse korraldamine kevadel. 

Liikumisvõistluse korraldamine kooliperele kevadel. 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 11.01.2022 kell 19:00 Turba koolis.  

 

Juhataja 

Hedy Mikk                                                           Protokollija 

                                                                                                   Jaana Tigane 


