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Juhataja:  Liis Rusi 

Protokollija:  Ester Pindmaa 

Võtsid osa:  Ester Pindmaa, Marge Raal, Liis Rusi, Averonika Beekmann, Anu Zinovjev; 

Margit Alberg, Veiko Valang 

Koosolekust võttis osa Türi Põhikooli direktor Ervin Jürisoo 

Kutsutud oli Türi Põhikooli õppealajuhataja Ülle Tammela 

Puudusid:  Virginia Ciunite, Heidy Jallai.  

 

 

PÄEVAKORD:  

1. Türi Põhikooli põhimääruse kohta arvamuse avaldamine 

2. Kuidas on alanud kooliaasta? 

3. Käesoleva hoolekogu töö lõpetamine – kokkuvõte. 

 

1. Türi Põhikooli põhimääruse kohta arvamuse avaldamine 

KUULATI: 

Liis Rusi oli varasemalt edastanud kõigile hoolekogu liikmetele tutvumiseks uue Türi Põhikooli 

põhimääruse eelnõu. Ervin Jürisoo selgitas, et Türi valla poolt on välja töötatud kõikide koolide 

jaoks sarnane põhimäärus.  

Anu Zinovjev juhtis tähelepanu, et põhimääruses on direktori asendamine väga keerulise ja pika 

protsessina välja toodud. Kas seda oleks võimalik lühendad – lihtsustada? Direktor vastas, et valla 

poolne info on, et see punkt on lühemaks muudetud ning nüüd käsitletud kolme alapunktina. Kui 

täpsustatud eelnõu edastatakse koolile, siis saadetakse  see ka hoolekogu liikmetele tutvumiseks.  

Täiendavaid ettepanekuid/arvamusi põhimääruse kohta ei esitatud.  

 

OTSUSTATI: 

Hoolekogu on tutvunud põhimääruse eelnõuga ning täiendavaid märkusi ei esita. 

 

2. Kuidas on alanud uus kooliaasta? 

KUULATI: 

Türi Põhikooli direktori Ervin Jürisoo ja õppealajuhataja Ülle Tammela kokkuvõtet kooliaasta 

algusest. Neljas erinevas majas tegutsemine on üsna põnev ja täis väljakutseid, kuid väga suuri 

lahendamatuid probleeme ei ole. Valla poolt lubatud bussi, mis lapsi transpordiks erinevate 

õppekohtade vahel, ei ole veel suudetud leida, kuid loodetavasti laheneb see küsimus lähiajal. 

Senikaua liiguvad lapsed staadionile (ja teistesse õppekohtadesse) ja sealt tagasi jalgsi.  

 

OTSUSTATI: 

Hoolekogu võttis info teadmiseks. 



2(2)  
 

3. Käesoleva hoolekogu töö lõpetamine – kokkuvõte 

3.1 KUULATI: 

Liis Rusi andis teada, et hoolekogu on tegutsenud möödunud õppeaastal vastavalt Haridus- ja 

teadusministri 03.12.2010 määruses nr 69 „Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja 

töökord“ kehtestatud korrale (koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu 

jooksul). Hoolekogu koosolekuid on olnud neli (oktoobris, veebruaris, mais ja septembris). 

Hoolekogu soovis teada, millised on kooli ootused hoolekogu tööle. Õppalajuhataja andis teada, 

et uuel aastal algab uue arengukava koostamine, mis eeldab ka lapsevanemate (ning hoolekogu) 

poolset aktiivset panustamist. Mõttes on korraldada lastevanemate ideekorjekohvik. Samuti oleks 

vaja hakata koguma ideid, kuidas võiks toimuda uue koolimaja avamine sügisel 2020. See peaks 

olema suurejooneline ja hästi meeldejääv üritus. Samuti võiks tulla ettepanekuid ühisürituste 

korraldamiseks (olgu selleks siis isadepäeva kogupereürituse uuendamine vm).   

 

OTSUSTATI:  

Hoolekogu võttis info teadmiseks. 

 

3.2 Muu info 

6. detsembril toimub traditsiooniline jõululaat.  

 

Anu Zinovjev palus kaaluda, kas kooli kodulehte oleks võimalik kuidagi paremini struktureerida. 

Sellisel kujul, nagu see praegu on, on info raskelt leitav. Ehk oleks abiks otsingumootori lisamine? 

Ka teised nõustusid, et koduleht vajaks veidi täiendamist. Direktor lubas info edastada kodulehega 

tegelevatele isikutele.  

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Liis Rusi       Ester Pindmaa 

esimees       protokollija 


