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1. Protokollija valimine 
 
1.1. KUULATI: 
 
T. Lohur rääkis, et Ave-Maria Tootsi on avaldanud soovi loobuda protokollija ametist. Samuti 
on ta avaldanud soovi loobuda hoolekogu tööst. Õppenõukogu saab kokku 16.02.2023 ja nad 
otsustavad, kes saab järgmiseks õpetajate esindajaks kooli hoolekogus. M. Aren ütles, et 
hoolekogul tuleb valida uus protokollija. Kandidaadiks esitati Virginia Ciunite. 
 
1.2. OTSUSTATI: 
 
1.2. Häältega 6/6 valiti protokollijaks Virginia Ciunite. 
 
 
2. Tagasiside 2021/2022 õppeaasta sisehindamisele 
 
Koosolekuga liitusid Ave-Maria Tootsi, Laura Tänna ja Imre Heinsaar 
 
2.1. KUULATI: 
 
T. Lohur andis ülevaate Türi Põhikooli 2021/2022 õppeaasta sisehindamise dokumendist. 
Sisehindamise kokkuvõte koostati sügisel 2022 TPK direktori kohusetäitja poolt, tagasiside 
koostas vald. Tagasiside põhjal arutleti erinevate huvigruppide kaasamise võimaluste ja 
meetodite üle. T. Lohur kirjeldas, milliseid andmeid ning kuidas saaks senisest paremini järgmise 
sisehindamise dokumendi koostamisel kasutada. Lastevanematele on plaanis koostada küsitlus, 
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hoolekogu liikmed saavad avaldada oma arvamust ja teha ettepanekuid korraliste koosolekute 
raames. Kooli poolt valmib 2022/2023 õppeaasta sisehindamise kokkuvõttev aruanne 2023. aasta 
augustiks, mille kohta saab hoolekogu arvamuse anda augustisse planeeritud koosolekul.   
 
2.2. OTSUSTATI: 
 
Võtta info teadmiseks. 
 
 
3. Kommunikatsioon, kooli sündmuste kalender 
 
Koosolekuga liitus Kati Nõlvak 
 
3.1. KUULATI: 
 
T. Lohur tutvustas seni töörühmades tehtut - õpetajad on arutanud, millist kalendrit (Stuudium, 
Google, koduleht) ja milleks kasutama peaks. Lõplikku kokkulepet ei ole veel saavutatud, töö 
selles vallas jätkub. T. Lohur tõi välja, et senisest enam on pööratud tähelepanu nii kodulehel 
olevale kalendrile kui Stuudiumi kalendrile. Neist viimane peaks olema põhiline infoallikas ka 
kodule. Kalendri täitmise põhimõtted vajavad veel kokkuleppimist. I. Heinsaar tõi välja, et koolil 
peaks juba õppeaasta alguses olemas olema plaan suuremate sündmuste toimumisaegadega. T. 
Lohur kinnitas, et selles suunas tegutsetakse. Info liikumise osas arutati Stuudiumisse saadetava 
info üle. M. Aren tõi välja, et olulisem info võiks olla saadetud nii, et ka lapsevanem seda näeb. 
Eriti I kooliastmes, kus lapsed veel nii aktiivselt telefoni ei jälgi. 
Toodi välja info liikumine klassi FB Messengeri gruppides. Oluline info FB Messengeri 
gruppides liikuda ei tohiks, eriti I ja II kooliastme laste puhul. Lastevanematel info puudub, sest 
lapsevanemad ei ole nendes vestlustes sees. 
 
3.2. OTSUSTATI: 
 
Võtta teadmiseks ja vajaduse põhiselt tõstatatakse teema uuesti 
 
 
4. Arvamuse andmine Türi Põhikooli põhimäärusele 
 
4.1. KUULATI:  
 
T. Lohur rääkis, et Türi Põhikooli põhimäärusele arvamust anda ei ole võimalik, kuna arenguid 
põhimääruse osas ei ole.  
 
 4.2. OTSUSTATI:  
 
Võtta info teadmiseks. Kui tekivad arengud põhimääruse osas ja on vaja anda arvamust, siis 
võetakse teema päevakorda. 
 
 
5. Ülevaade kooli tugimeeskonna tegevusest 
 
5.1. KUULATI: 
 
Ave-Maria Tootsi andis ülevaate tugimeeskonna tegevustest. Tugimeeskonda kuuluvad peale 
Ave-Maria Tootsi (HEVKO), kaks sotsiaalpedagoogi ja abiõpetajad. Logopeed kuulub samuti 
tugimeeskonda. Lisaks on üks õpetaja, kes annab kõneravitunde. Hetkel on psühholoogi koht 
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täitmata. Tugimeeskonna koormus on suur, tuge vajavaid lapsi palju. Kui eelmisel õppeaastal 
õpetajad ei soovinud abiõpetajaid nii palju oma tundidesse, siis tänaseks on nad abiõpetajatega 
harjunud ja kaasavad neid järjest enam. Aktiivselt tegeletakse ka erineva ennetustööga, koostööd 
tehakse selles osas vallaga. Praegu andekate lastega tugimeeskond eraldi ei tegele, aga tulevikus 
võiks selle peale mõelda. T. Lohur lisas, et koolis on mõeldud pöörata senisest rohkem 
tähelepanu mitte ainult lastele vaid peredele tervikuna. Ühe variandina on kaalumisel, et üks 
sotsiaalpedagoog hakkaks osalise koormusega tegelema perede nõustamisega ning teeks seda 
väljaspool kooli ruume. See leevendaks tugimeeskonna ruumiprobleemi. 
 
5.2. OTSUSTATI: 
 
Võtta info teadmiseks.  
 
 
 
 
Türi Põhikooli hoolekogu järgmine koosolek toimub 15.03.2023. 
 
 
 
 
 
 
Mariliis Aren       Virginia Ciunite 
Juhataja       Protokollija 


