
Kääpa Põhikool 

HOOLEKOGU KOOSOLEK 1. 

PROTOKOLL 

 

Aeg: 01.12.2020  algus kell 18.00 

Koht: Zoomi keskkond 

Läbiviijad: Kääpa Põhikooli direktor Rait Laatsit ja hoolekogu esimees Katrin 

Volman. 

Kohalolijad: Kohal oli 12 hoolekogu  liiget, Kääpa Põhikooli direktor ning 

õppe- ja arendusjuht 

Protokollija: Sirle Maripuu 

Teemad:  

1. Hoolekogu sekretär-protokollija, esimehe ja aseesimehe valimine. 

2. Liikluskorraldus Kääpa Põhikooli juures ja parkimisala lapsevanematele. 

3. Kääpa Põhikooli valmisolek õppetöö korraldamiseks COVID-19 viiruse 

leviku korral koolis. Kuidas? 

4. Juhtumist Kääpa Noortekeskuse juures. 

5. Õpilasesindaja sõnavõtt (õppimise tähtsusest, uutmoodi jõulupeo 

vastuvõtmine õpilaste poolt, meelemürgid). 

6. Milline suhtluskeskkond oleks parim viis hoolekogu liikmetel 

suhtlemiseks? 

7. Kuidas on otsustatud sellel aastal jõulupeod korraldada ja kas toimuvad? 

8. Jooksvatele küsimustele vastamine. 

 

Otsused, arutelu, ettepanekud: 

 

1. Otsustati kõigi koosolekul viibijate ühisel häälel, et sellel aastal jätkab 

sama koosseis hoolekogus. Hoolekogu Esimees  Katrin Volman, 

aseesimees Triin Toom ja Sekretär-protokollija Sirle Maripuu. 



2. Hetkel on korraldatud liiklus kooli juures järgnevalt: koolibuss peatub 

bussipeatuse juures allee lõpus, et lapsed saaksid ohutumalt väljuda ja 

bussi peale minna.  Allee lõpus olev peatumise ala tehakse laiemaks. 

Tehti ettepanek, et koolibussi  peatumise ala võiks tuua koolimajale 

lähemale, allee lühemaks ja samaaegselt võiks vald ehitada ka 

kergliiklustee Kääpalt Võrru. 

Arutelu lapsevanemate parkimisvõimaluste üle kooli juures ürituste ajal: 

Direktor andis teada, et teemat on juba vallaga arutatud ja parklat 

hakatakse ehitama õpetajate parkla kõrval olevale heinamaale kohe kui 

eelarve on vastu võetud. Parklasse on planeeritud kohti umbes 100 autole. 

3. Direktor andis teada, et teemat on koolis arutatud ja koolil on valmisolek 

olukorra lahendamiseks.  Kool on sätestanud, et kui koolis peaks kellelgi 

tuvastatama COVID-19 viirus siis esialgu toimuks sulgemine klasside 

kaupa aga vajadusel ollakse valmis sulgema ka kogu kool.  Tehakse 

aegajalt e-õppe päevi, et õpilastel ja õpetajatel oleks lihtsam vajadusel 

minna üle distantsõppele. Koolis tuulutatakse vahetundidel klassiruume ja 

lastel soovitatakse vahetunnil viibida õues.  

4. Arutleti olukorrast, mis tekkis Kääpa Noortekeskuse juures ühel õhtul, 

kahe koolipoisiga.  Toimus väidetavalt tagaajamine täiskasvanud 

meesterahva poolt, kes autoga Noortekeskuse juures peatus. Poisid 

põgenesid.  

Arutelu käigus pakuti välja, et Noortekeskuse lahtiolekuaegade info võiks 

olla keskuse uksel ja ka koolis võiks olemas olla info kui noortekeskus 

suletud. Õpetaja Maarja andis teada, et facebookis leheküljel on 

lahtioleku aegade info olemas. Tekkis küsimus, et kui facebookis 

vanusepiirang siis kuidas lapsed seda infot näevad.  

Samuti jõuti arutelu käigus järeldusele, et peab kindlasti tegema 

teavitustööd nii koolis kui ka kodus, kuidas antud olukorras käituda. 

Samuti toodi välja, et kui laps on sattunud sellisesse olukorda, peaks 



kindlasti helistama võimaluse korral numbrile 112. Helistajaks saaks olla 

nii laps kui ka lapsevanem. Samuti pandi südamele, et lapsed ja 

lapsevanemad jälgiks, et lapse telefon oleks laetud. 

5. Õpilasesindaja peamine mure oli rõhutada õpilaste hulgas õppimise 

tähtsust. Tuli arutelu käigus välja, et leidub klassides õpilasi, kes pole 

õppimisele nii pühendunud ja segavad sellega teisi kaasõpilasi õppimise 

ajal. Õpetajate esindaja Maarja kinnitas, et õpetajad teevad seda juba 

igapäevaselt, aga õpetajatega saab sellest veelkord rääkida. 

Samuti andis õpilasesindaja tagasisidet, et õpilastele meeldib uutmoodi 

jõulupeo korraldamine- nt. veebikontsert.  

Toodi ka välja, et endiselt on koolis murekohaks teatavad meelemürgid 

(e-sirgaretid). 

6. Otsustati, et parim suhtluskeskkond hoolekogul omavahel info 

jagamiseks ja suhtlemiseks on  e-kiri.  

7. Otsustati, et sellel aastal traditsioonilist jõulupidu koolis ei toimu. Iga 

klass teeb ise otsuse kuhu oma klassiga ühiselt minnakse ja mida tehakse. 

Algklassid teevad ühise matka looduses. Koolis tuleb lastel jõululõuna. 

Mõeldakse ka videotervituse peale koos laste esinemistega, sarnaselt 

isadepäeva videotervitusele.  

8. Jooksvad küsimused:  

a. Raamatukogu koolimajas avatud, kuhu käib külarahvas ja 

samaaegselt on piirangud koolimajas seoses COVID-19 viirusega. 

Kuidas sellega on? 

Vastus: Direktor andis teada, et kui raamatukogu külastaja tuleb 

raamatukokku siis peab ta kandma maski. Samas kuulub 

raamatukogu omavalitsusele, see pole kooli hallata. Kool on paika 

pannud, et raamatukogu külastaja tohib maski kandes liikuda ainult 

kindlat trajektoori pidi – välisuksest sisenedes raamatukokku ja 



tagasi. Mujal koolimaja ruumides liikumine on raamatukogu 

külastajale keelatud. 

b. Kuidas saab laps peale huviringi koolibussiga Sookülla? Kas on 

võimalik teha bussigraafikus muudatust?  Teisest koolibussi ringist 

on laps maha jäänud ja see on väidetavalt pidev probleem. 

Bussijuht olevat öelnud, et ei sõida.  

Vastus: Sookülla koolibuss käib. Lubati uurida seda teemat ja 

rääkida bussijuhiga, et mis toimub? 

c. Küsiti ühe lapsevanema poolt, et kas oleks võimalik muuta 

maakonnaliini bussi aega, mis väljub 14.16 -  võiks väljuda veidi 

hiljem. Kool võiks teha uuringu bussi väljumiste ja huviringide 

aegade osas.  

Vastus:  Direktor andis teada, et vastav uuring on varasemal aastal 

juba tehtud. Saab rääkida Kagu Transpordi keskusega bussi 

väljumisaja muutmisest.  

d. Küsimus lapsevanema poolt- Paljundamine. Kuidas sellega koolis 

on? Kas jagub paberit? 

Vastus: Nii direktor kui ka õpetajate esindaja Maarja vastasid, et 

paljundamisega pole koolis probleeme ja paberit ka jagub.  

 

 

9. Tehti ka paar ettepanekut hoolekogu paremaks töökorralduseks: 

a. Eelnevalt päevakorra punktid kokku panna, et ei veniks koosolek 

liiga pikaks.  

b.  Etteteatamise aeg enne järgmist koosolekut võiks olla umbes kaks 

nädalat 

c. Koosoleku päevaks kindel nädalapäev. Otsus- hoolekogu 

koosoleku päevaks pakuti teisipäev ja kell 18.00 alates. 


