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1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine. 
1.1.KUULATI: 
Ervin Jürisoo tegi ettepaneku valida hoolekogu esimees, aseesimees ja sekretär.  
Esimehe kandidaadiks esitati Liis Rusi, aseesimehe kandidaadiks Virginia Ciunite ja sekretäri           
kandidaadiks Sirle Võtti. 
1.2. OTSUSTATI:  
Kohalolnud hoolekogu liikmed hääletasid ühehäälselt hoolekogu esimeheks Liis Rusi,         
aseesimeheks Virginia Ciunite ja sekretäriks Sirle Võtti. 
 
2. Arvamuse andmine kooli sisehindamise aruande kohta 
2.1.KUULATI: 
Direktor Ervin Jürisoo selgitas, et valminud on kooli sisehindamise aruanne, mille kohta on             
arvamuse andnud nii kooli õppenõukogu kui kooli pidaja. Kooli sisehindamise korra põhjal peab             
oma arvamuse andma ka hoolekogu. Direktor selgitas, et sisehindamise aruanne on kooli enda             
hinnang kooli tegevuse kohta. Kohustus aruannet koostada on üks kord arengukava perioodi            
jooksul, aga koolis on seda igal aastal teinud. Nüüd on need iga-aastased hindamised koondatud              
kokku ühte aruandesse. Sisehindamise aruanne on aluseks arengukava koostamisel. 
2.2.OTSUSTATI:  
Hoolekogu tutvus direktori poolt saadetud sisehindamise aruandega. Kui keegi soovib teha           
muudatusettepanekuid, saadab need direktorile. Kui muudatusettepanekuid ei tule, loetakse kooli          
sisehindamise aruanne hoolekogu poolt kooskõlastatuks. 
  
3. Info 
3.1. KUULATI: 
Direktor tegi ülevaate uue koolihoonega seotud muredest ja rõõmudest ning Covid-19ga seoses            
kehtestatud piirangutest ning kooli tegutsemisplaanidest.  
Ülevaade hõlmas nii ilmnenud ehitusvigu kui sisulist õppetööd ning võimalusi, mida uus hoone             
pakub. Tehnilise järelevalve ameti kontrolli käigus juhiti tähelepanu mõningatele aspektidele          
(trepi parketi ühetooniline värv, käsipuude laius jmt), kuid hetkel ootame nende kirjalikku            
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tagasisidet. Evakuatsiooniõppus läks hästi. Uus maja pakub lastele võimalust hajuda laiali, tänu            
millele lärmi on vahetundides vähem. 
Vitali Gansen: Kas probleeme ka esineb. 
Ervin Jürisoo: Kool on ikka kool ja probleemid pole iseenesest kuhugi kadunud, kuid me              
tegeleme nendega. 
Marge Raal tundis huvi väikeklasside paigutuse, muusikaõpetajate ruumiprobleemi ja söömise          
korralduse kohta 
Ervin Jürisoo: Kõik väikeklassid on siin ühes majas. Enamik väikeklasse on II korrusel, üks              
klass esimesel korrusel. Muusikaõpetajate käsutuses on praegu kolm ruumi: muusikaklass, aula           
ja tunnirahuklassist on tehtud ka muusikaklass. Algul oli kolm söögivahetundi, siis oli veidi             
kitsas. Nüüd on neli söögivahetundi ja nüüd ruumi jagub. Sööma mahuvad ka need, kellel pole               
söögivahetundi, kuid kes soovivad kohvikust midagi osta. Lapsed on harjunud avatud söögialaga            
ning sellel teemal pole probleeme tekkinud. 
Marge Raal: kuidas on Covid-19 levik mõjutanud kooli jõulupidude jm ürituste plaane, milline             
on kooli valmisolek distantsõppeks, kui see vajadus peaks tekkima. Vitali Gansen küsis            
e-õppepäevade kohta. 
Ervin Jürisoo: Õpilased teevad loovtööna jõuluballi. Praegu on juhtkonna otsus selline, et kõik             
üritused toimuvad ainult oma inimeste kaasabil, väljastpoolt osalejaid ei kutsu. Ka           
projektipäevaks. Töövarjupäeva jääb sel aastal ära, kuid kes on juba varjutamise koha kokku             
leppinud, võib minna. Kooli jõululaat toimub 4. detsembril kooli siseõues. Kooli liikumispeoks            
ettevalmistused tasapisi ikkagi käivad. Kooli kodulehel on olemas põhjalik plaan õppetöö           
korralduse kohta Covid-19 tingimustes. Valla poolt kõikidele koolidele mingeid ühiseid juhiseid           
saadetud ei ole. 
27. novembril on e-õppepäev või oma klassi päev, sest kooli alajaamas tehakse elektritöid ja              
majas on elektrikatkestus. Aasta jooksul on planeeritud veel kaks distantsõppepäeva. 
Kui peaks tekkima vajadus minna distantsõppele, on õpetajatel võimalus kõigil koolis oma            
kabinetis töötada ja siin ka videotunde teha. Kui on koolipäeval osas kahtlus selles osas, kas on                
vaja saata mõni laps koju või mitte, siis tuleb pöörduda kooliõe poole. 
Marge Raal: Kas uue koolimajaga kaasnevad ka uued traditsioonid? 
Sirle Võtti: Praegu on selline plaan, et sel õppeaastal pühendame igale kooli uuele väärtusele ühe               
kuu ning mõtleme koos õpilastega läbi, kuidas need väärtused meie igapäevatöös välja paistavad.             
Selle käigus võivad hakata kujunema ka uued traditsioonid. 
Lapsevanemad uurisid kooli kehalise kasvatuse tundide korralduse kohta (sise- ja õuetrimestrid           
jmt), direktor selgitas. 
Hoolekogu liikmed uurisid sügisel ära jäänud lastevanemate üldkoosoleku kohta. Selle asemel           
oleks võinud teha videopöördumise. Direktor selgitas otsuse tagamaid ning lisas, et üldkoosoleku            
asemel toimuvad klassides lastevanemate koosolekud. 
Liis Rusi: Mõtleme ka koos läbi, mis võiks sellel õppeaastal hoolekogu tegevuse sisu ja              
eesmärgid olla. 
3.2. OTSUSTATI: 
3.2.1. Võtta info teadmiseks. 
3.2.2. Kõik hoolekogu liikmed saadavad hoolekogu esimehele 18. novembriks mõtteid         

hoolekogu töökava koostamiseks. 
 
Türi Põhikooli hoolekogu järgmine kohtumine lepitakse kokku e-posti teel. 
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