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Türi                                            12.04.2022 nr 5 

 

Algus kell  17.00, lõpp kell 18.20 

Juhataja: Mariliis Aren 

Protokollija: Sirle Võtti 

Võtsid osa:  Imre Heinsaar, Kirke Pindmaa, Liis Rusi, Laura Tänna, Maarja Liidemann, Veigo 

Kaaret,  Sirle Võtti, Mariliis Aren, Virginia Ciunite.  

Microsoft Teamsi vahendusel osales Kati Nõlvak. 

Koosolekust võtsid osa direktor Janika Gedvil, kehalise kasvatuse õpetaja Liisa Gritšenko, 

abivallavanem Elar Niglas. 

  

PÄEVAKORD: 

1) Liikuma Kutsuva Kooli tegevused 

2) Eelarve  

3) Hindamisjuhendi arengud 

4) Ukraina õpilased Türi Põhikoolis 

5) Õpilaste tunnustamine 

6) Muud küsimused 

 

1. Liikuma Kutsuva Kooli tegevused 

1.1.  KUULATI: 

1.1.1. Kooli kehalise kasvatuse õpetaja ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevuste eestvedaja Liisa 

Gritšenko tutvustab Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtteid ja tegevuskava. Sel õppeaastal on 

koolitatud õpetajaid ning tegutseb mängujuhtide ring (4. - 6. klassi õpilastele). Mängujuhid aitavad 

sisustada vahetunde liikumistegevustega. Vaja oleks muuta õueala atraktiivsemaks, et innustada 

lapsi vahetundides õue. 

 

Koolibuss võiks peatuda Paide tänava äärses bussipeatuses või kultuurimaja parklas, et õpilane 

peaks kooli jõudmiseks natuke liikuma. Püstitatud teema tõstatas arutelu koolibusside peatuste üle, 

nt Lokuta tee otsas ei ole bussil üldse turvalist peatuskohta. E. Niglas lubas, et vald suhtleb 

transpordiametiga ning uurib, kas oleks võimalik rajada bussile peatus või “tasku” peatumiseks. 

1.2. OTSUSTATI: 

1.2.1.    Võtta info teadmiseks.  
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2.      Eelarve 

2.1.  KUULATI: 

Direktor Janika Gedvil selgitas, et eelarves on vaja teha mõningaid ümbertõstmisi eelarveridade 

vahel, nt on vaja juurde u 8000 eurot õppevahendite hankimiseks, 5000 eurot koolitusteks ning 

natuke ka lähetuskuludeks (hetkel rida nullis). Lisaressurssi vaja ka palgafondi abiõpetajatele ning 

arendusjuhi ametikoha loomiseks. 

2.2. OTSUSTATI: 

2.2.1.    Võtta info teadmiseks 

E. Niglas lahkub 17.45. 

3.     Hindamisjuhendi arengud 

3.1.  KUULATI: 

Sirle Võtti annab teada, et hindamisjuhend on sisuliselt õpetajate poolt läbi töötatud ning 

hoolekogu eelnevad ettepanekud arvesse võetud, kus võimalik. Praegu ootab hindamisjuhendit 

veel keeleline korrektuur. Kohe, kui see on valmis, edastatakse hindamisjuhend hoolekogule 

arvamuse andmiseks.  

3.2. OTSUSTATI: 

3.2.1. Võtta info teadmiseks. 

4.      Ukraina õpilased Türi Põhikoolis 

4.1.  KUULATI: 

Direktori sõnul õpib hetkel Türi Põhikoolis 20 õpilast, kellest enamus plaanib esimesel võimalusel 

naasta Ukrainasse. Viis-kuus perekonda plaanib jääda Eestisse ning nende lapsed jätkavad ilmselt 

sügisel meie koolis oma haridusteed. Praegu on lapsed jagatud vanusegruppidesse (1. - 4. klass ja 

5. - 9. klass), üks vanusegrupp õpib spordihoone koosolekuruumis, teine kultuurimajas. Õpilastega 

tegeleb 2 ukraina õpetajat. Õpilastel on iga päev 4 tundi + eesti keele tund. Olmetingimustega on 

hetkel hästi, tasapisi ilmnevad aga psühholoogilised probleemid ning omavahelise läbisaamise 

probleemid, need vajavadki hetkel rohkem tähelepanu. 

4.2. OTSUSTATI: 

4.2.1. Võtta info teadmiseks. 

5.      Õpilaste tunnustamine 

5.1.  KUULATI: 

Arutletakse õpilaste tunnustamise korra üle. Hoolekogu leiab, et väga suurt tähelepanu pööratakse 

tunnustamisele akadeemiliste saavutuste alusel ning kõik muu jääb tähelepanu alt välja. On küll 

näha liikumist laiemalt positiivse märkamise poole, kuid sellega võiks veel edasi minna, kas või 

e-kooli pandava kiituse näol. Direktor selgitab, et see teema on kooli poolt tähelepanu all ning 

õpetajaid julgustatakse õpilasi rohkem märkama ning tunnustama. 
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5.2. OTSUSTATI: 

4.2.1. Võtta info teadmiseks. 

 

 

6.      Muud küsimused 

6.1.  KUULATI: 

6.1.1. Kuna kool tunnustab ise liikumispeol kõiki osalejaid, kaob ära hoolekogupoolse 

tunnustamise mõte. 

6.1.2. Mõnuainete tarbimisest. Vanemad on pöördunud hoolekogu liikmete poole murega, et 

mõnuaineid liigub väga palju. Mida on võimalik ette võtta? Virginia Ciunite soovitab kahtluse 

korral pöörduda politsei poole ning rõhutab, et alati peab reageerima, ei tohi käega lüüa. On 

oluline, et info liiguks kõigi osapoolte vahel. 

6.1.2. Direktor teeb ülevaate tööjõu liikumisega seotud küsimustest. 

6.2. OTSUSTATI: 

6.2.1. Võtta info teadmiseks. 

6.2.2. Võtta info teadmiseks. 

6.2.3. Võtta info teadmiseks. 

 

Türi Põhikooli hoolekogu järgmise kohtumine toimub 17. aprillil kell 17.00. 

 

 

 

 

Mariliis Aren      Sirle Võtti 

Juhataja      Protokollija 


